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Caropreso é eleito deputado federal
com rnols de 38 mil votos na região

A N o

MARLIAN
---

SU8cbflfiança:nossamaJorconqulsla

o vereador Vicente Caro

preso (PSDB) é o primeiro depu
tado federal eleito pela região
da Amvali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu),
Com uma votação consagra
dora em Joroquó do Sul, rece
beu mais de 32 mil votos, mais
de 50% do total, Caropreso as

segurou a vaga à Câmara Fe
deral.
No total, Caropreso fez cerca

de 47 mil votos, sendo o único

representante do PSDB de San
ta Catarina, mesmo partido do

presidente Fernando Henrique
Cardoso,
O deputado eleito disse que vai

aproveitar a condição de "inter
locutor" de FHC no Estado para
"brigar" pelas reivindicações da
região, principalmente na área de
saúde, Página 3Vitória: Vicente Caropreso após a confirmação dos números pelo TRE, garantindo vaga à Câmata Federal

Edson Junkes
"

Não esqueça, dia 10 de outubro CAFE-BINGO
da AJADEFI na Comunidade São Judas Tadeu,
às 14 horas. Contamos com a presença de todos.
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Em nome do poder
Os grandes perdedores dessas eleições foram os

institutos de pesquisas, que conseguiram se "en

ganar" em quase todos os números divulgados. Os
exemplos mais gritantes aconteceram, por coin-

cidência ou não, com can

didatos do PT. No Rio Grande
do Sul, as pesquisas aponta
vam vitória do candidato do
PMDB, Antônio Britto, já no

primeiro turno, aberta as ur

nas, o petista Olívio Dutra fi
cou 0,48% otrós de Britto,
forçando a realização do se

gundo turno.
Casos semelhantes acon

teceram em São Paulo,
Mato Grosso do Sul, Brasnia
e Goiás, para citar as princi
pais manipulqções. A petis
ta Marta Suplicy aparecia
sempre em quarto lugar na

disputa pelo governo paulista. Na apuração, dis
putou voto a voto a segunda colocação com o

governador Mário Covas. No Mato Grosso do Sul,
Zeca do PT não aparecia na disputa, venceu com

38,5%,5,73 pontos percentuais à frente de Ricardo
Bocha, do PSDB. Em Goiás, as pesquisas aponta
vam vitória do ex-ministro íris Rezende, do PMDB,
no primeiro turno, ficou em segundo, com 2%atrás
de Marconi Perillo, do PSDB.
Trazendo a farra poro o Estado, temos casos

comprovados em Joinville, onde os petistas Carlito
Merss e Francisco de Assis não seriam eleitos. Encer
radas as apurações, os dois se elegeram deputa
do federal e estadual, respectivamente. Uma con
sulta encomendada pela Casa Civil do governo
do Estado indicava que o senador Esperidião Amin
disputaria o segundo turno com o governador Pau
lo Afonso. Pela pesquisa, Amin teria 41 % e Paulo
Afonso 30%. O que se viu foi um banho. do pepe-

.

bista, com quase 60% dos votos dos catarinenses.
Em Jaraguá do Sul, as' diversas pesquisas sobre

as intenções de voto para os candidatos da cidade
apresentavam índlcés tão diferentes que
ocobororn desacreditadas. Sempre na frente, o
deputado Ivo Konell aparecia com números que
oscilavam entre 29 e 32%.Teve 21 % dos votos. Numa

pesquisa, 9 deputodo Udo Wagner tinha 24% das

lntençöes de-voto. recebeu 13%. O ex-prefeito
Durval Vasél cporeclo com fndices entre 15 e 17%,
não recebeu rnols,que 4%. As pesquisas davam a

Dionei da Silva cerca de 6%, levou 10,6%.
O que se pôde. concluir das pesquisas realizadas

nesta campanha é que neo correspondercrn às
expectativas, tampouco prestaram serviço à de
mocracia.Manipularam números e induziram, cons
cientes ou não, muitos votos. Serviram apenas 00$
interesses de- quem as encomendou. Talvez a re
volta geral possa contribuir poro uma discussão
séria a respeito, propondo alterações e fiscaliza
ção da Justiça Eleitoral. É preciso rever a metodo

logia e a forma de aplicação das consultas antes
que o poder econômico defina as eleições por lici
tação, quem der mais, leva, sem que seja preciso

- consulta popular.

Carta do leitor

Adote um excepcional
* Osnildo Bartel

grado à sociedade, para
conseguir avançar no pro
cesso educativo, no sentido
de que se revelem todos os

talentos do excepcloncí
deixando de ser um prote
gido e visto com olhos po
ternollstos.

'

Excepcional não é so

mente criança, é ádoles
cente, é jovem, é adulto
e idoso. Necessita' de es

paço físico para todos as

idades e sexos. Por isso, e

muito rnols. as Apaes oe
todo o País convidam as

comunidades a partici
parem da campanha
"Adote um excepcional",
contribuindo com um

salário mínimo mensal. Des'
ta forma, você estará par
ticipando de um grande
projeto social. No nossa
caso específico, estaró
ajudando na reformo
necessária e urgente do

Apae de Guaramirim. As

sim, continuaremos perten'
cendo às Apaes do Brasil,
de acordo Com os padrões
definidos' pelos ministérios
da Previdência e Assistên
cia Social e da Justiça.

* Presidente da Apae de
Guaramirim

Globalização exige mu

danças, sacrifício e muito
trabalho. No setor público
é necessário que acon

teçam as reformas, apesar
de todas as resistências. No
setor privado, mudanças e

adaptações à nova rea

lidade, No setor social, ne
cessidade de uma maior

participação de organiza
ções não-governamentais.
São entidades que fazem
muito com pouco dinheiro.
Para resolver questões so

ciais, como exemplo, nos é
apresentado, pela Comu
nidade Solidária, a Apae.
Entidade vista como es

tratégia para resolver as

questões sociais, com

ações em benefício do ex

cepcional. Ninguém pode
fugir da realidade e do
mundo em que vive.

Seria uma covardia fugir
dos problemas. Assim, certa
mente, nasceu a Apae no

Brasil (em 1954, no Rio de Ja
neiro, e um ano depois, em
Brusque). Hoje, existem cer

ca de 1,5 mil espalhadas por
todo o País, somente em

Santa Catarina há 163 uni
dades .. A meta para o pró
ximo ano é duplicar esse

número, com muita orga-

nização e Plano Diretor. Bus
car, por todos os meios, a
publicidade com progra
mas de rádio para a Apae.
Os sócios da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcio
nais devem manter a esco

la especial, com trabalho
de prevenção, exercendo
os direitos dos excepcio
nais, buscando soluções.

Na direção, uma admi

nistração pedagógica e

técnica. Necessário se faz
ainda o diálogo para trans
formar a Apae num centro
de convivência, onde se

observa o relacionamento
entre fornílio-escolo. escola
excepcional, excepcional
famOia. A entidade deve de
senvolver também cursos de

capacitação, inclusive, cur
sos básicos, para que o fu
turo diretor tenha condições
de assumir a presidência da -

Apae.
A condução escolar a

dequada ao novo Código
Nacional de Trânsito e os

sócios da entidade devida
mente cadastrados e regu
larmente inscritos. Os pais
dos excepcionais integra
dos à escola, sendo assis
tentes sociais dos próprios
filhos. O excepcíonol. inte-

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1. t80. As cartaS
devem conter no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o

direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Os textos para esta coluna, com críticas, su
gestões e reivindicações, devem conter no

máximo dez linhas.
Os textos com mais de dez linhas serão sinteti
zados pelo jornal, observando a essência. O

jornal se reserva o direito de fazer as correções
ortográficas e gramaticáis necessárias.

As cartas devem ser assinadas e com o nome

completo do autor, endereço ou telefone para
contato. Os textos sem essas informações não

serão publicadqs.

As colaborações devem ser enviadas poro a

Rua Walter Marquardt, 1.180, Bairro Rio Molha,
89.259-700. Caixa Postal19 ou pelo tele-fax

(047) 370-7919

Vicente Caropreso tem votação
consagradora em Jaraguá do Sul
---------------------------------

Vereador do PSOB é eleito deputado federal com 47 mil votos, 32 mil
somente no Município, 50,34% do total dos votos válidos

"""'",. �
Rua Felipe Schmldt, 86 - Fone; 371-3751

Eleito: Vicente Caropreso se despede dos mesários, depois de ter votado, otimismo

Jaraguá do Sul - Confir
mando as expectativas, o
vereador Vicente Caro

preso (PSDB) conseguiu ser

eleito deputado federal.
Com uma votaçõo consa
gradora - recebeu 47.890
votos, destes, 32.365 no

Município, atingindo a mar
ca inédita de 50,43% -

Caropreso se credenciou a

ocupar uma cadeira no

Congresso Nacional nos

próximos quatro anos. Des
de o início das apurações
na cidade, o vereador
manteve a média de 50%

por urna.
Com os resultados par

ciais da apuração no Es
tado, garantindo legen
da para o PSDB, a euforia
tomou conta dos cabos
eleitorais, militantes e sim

patizantes da candidatu
ra Carõpreso. Na tarde
de domingo (4), quando
o vereador foi votar, deu

entrevista exclusiva ao Jor
nal CORREIO DO POVO de
monstrando confiança.
"Estou muito confiante.
Acredito que os resultados
das urnas irão surpreender
até os outros partidos", de
clarou, acrescentando
que a mensagem da can
didatura regional, defendi
da durante a campanha,
"foi entendida pela popu
lação".

O deputado eleito

prometeu defender as

reivindicações apresenta
das pela região, principal
mente na área da saúde.
"Precisamos combater o
desperdício no SUS (Siste
ma Único de Saúde).
Como médico conheço
o setor público e sei que
precisa melhorar muito",
afirmou. Ele disse que pre
tende tiror proveito da

condição de único repre
sentante do PSDB cata-

rinense na Câmara Fede
ral poro conseguir os re

cursos necessários.
Sobre o futuro político.

Caropreso garantiu que
cumprirá todo o manda
to, não se descompatibi
lizando poro disputar o
governo municipal em
2000. "Vou apoiar alguém
com certeza, mas prefiro
ser cauteloso. A tendên
cia é apoiar quem me

apoiou agora", resumiu,
lamentando a falta de

apoio do PFL à candi
datura. PSDB e PFL estõo

coligados no governo
municipal.

Na primeira semana de
novembro, Caropreso de
verá visitar o Congresso
Nacional, em companhia
do deputado federal Pau
lo Bauer (PFL), eleito vice
governador, para familia
rizar-se com o Legislativo
Federal.

c. •
111---1

""CRITORIO CONTABIL MARLIAN SIC LTDA.
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Konell confirma favoritismo e

se reelege deputado, estadual
---------------------------�-----

o também deputado estadual Udo Wagner (PPB), com
mais de 78 mil votos,não conseguiu se reeleger

Edson Junkes

..

'

.

'.

"
.

.. d&
Voto: deputado estadual Ivo Konell diante da urna eletrônica, certeza da reeleição

Jaraguá do Sul - Com
uma votação inferior as

das previsões, que lhe da
vam algo em torno de 30%
das intenções de voto no

Município, o deputado es

taduallvo Konell (PMOB) se
reelegeu 'conseguindo
21 .151 votos. No Município,
Konell recebeu 13.578 vo

tos, 21,12% do total de vo

tos válidos. Na região,con
seguiu outros 5.265 que, so
mados aos do Estado, as
seguraram o retorno à As
sembléia Legislativa, como
o nono dos dez deputodos
eleitos pelo PMOB.

O também deputado
estadual Udo Wagner
(PPB) não teve a mesma

sorte. Com 8.923 votos em

Jaraguá do Sul, 14% dos
votos válidos, quando a

expectativa era alcançar
cerca de 20%, Wagner
não conseguiu se reele

ger. No total, recebeu

f'

18.782 votos. Há, no en-

tanto, a chance de ser

convidado pelo futuro,
governador Esperidião
Amin, do mesmo partido,
para ocupar uma secre

tária de Estado.
A votação' de Konell,

entretanto, não atingiu as

expectativas do diretório
do PMOB, que apostava
em índices maiores, entre
25 e 30 mil votos em todo .

o Estado. Satisfeito, o de

putado acredita que a

reeleição é resultado dos
trabalhos desenvolvidos no

Legislativo Estadual. "A

posfura coerente e os tra
balhos realizados levaram
a população a me dar vo
tos de gratidão",acredita.
Wagner lamentou a

derrota por apenas cerca
de 1 ,5 mil votos. Na opi
nião dele, o número exces
sivo de candidatos na

região e a divisão dos vo-

tos com postulantes de
outras regiões do Estado
foram os responsáveis pela
eleição de apenas um

deputado pela Amvali (As
sociação dos Municípios
do Vale do Itapocu). "Há
rnols de um ano vinha'
alertando para o risco que
a região corria de não

eleger ninguém ou no

máximo um. A região per
deu representatividade",
resumiu.

A votação do ex

prefeito Ourval Vasel (PTB)
foi a grande decepção
em Jaraguá do Sul. No iní
cio da campanha, Vasel
aparecia nas pesquisas
de 'intenção de votos
com índices que varia
vam entre 13 e 1 7%. Em

placou somente 3,89%.
Em todo o Estado, con
seguiu somente 3.713 vo

tos, número bem abaixo
das previsões.

Candidato Jaraguá do Sul região Total Cfloriculfurtl
votos % votos

Konen (PMDB) 13.578 21,12% 5.265 21.151 Cfloristl
Udo Wagner (PPB) 8.923 13,85% 5,361 18,782

Mudas de árvores frutíferas,
Dionei (PT) 6.454 10,06% 1.634 8.795 flores e plantas ornamentais
Melro Neto (PFL) 6,316 9,88% 2,359 11,170

Fone: 372�O695
Vasel (PTB) 2.502 3,89% 549 3.713 371-8146
Raeder (PL) 1,356 2,11% 531 2,458 Raa Bernardo Dornbusch, 2433
Lacerda (PMN) 69 0.10% 10 95 Vila lalau - Jaraguá do Sul

As apurações das eleições adiaram o encontro que o presidente
Fernando Henrique Cardoso (PSOB) teria com os presidentes das

associações de municípios do País, na quarta-feira (7),
De acordo com o presidente da Fecam (Federação Catari
nense das Associações dos Municípios), Antonio Carlos Zim
mermann (PMOB), prefeito de Guaramirim, a novo data do
encontro está marcada para a próxima quinta-feira (15), no

Palácio do Planalto, em Brasília,
Na oportunidade, o presidente reeleito discutirá as reivindicações
das associações de municípios, entre elas a isenção de IPI e ICMS

na compra de máquinas e equipamentos pelas prefeituras,

lições das urnas
Por mais que lideranças
do PPB neguem, o racha
interno no partido em

Jaraguá do Sul prejudi
cou em muito a eleição

do deputado Udo

Wagner, Wagner
começou a perder a

eleição quando, dez dias
antes da eleição munici

pol de 1996, declarou
apoio ao então candi
dato Geraldo Werning-
haus, do PFL aban

donando a candidatura
do empresário Gilberto
Menel, que concorria a

vice-prefeito numa

aliança com o PMDB do

deputado Ivo Konell

Aliás
Com racha interno, o
partido registrou cerca

de 120 desfiliações, o
que foi recuperado
depois, segundo

lideranças do próprio
PPB,

As desfiliações, no
entanto, levaram parte
do prestígio da legen
da, já que as raposas
da política jaraguaense
deixaram o partido,
Revoltados, os que se

sentiram traídos por
Wagner, deram o troco

oçoro. apoiando outros
candidatos, principal
mente Konell e o petista

Dionei da Silva,

Vitória
A eleição do vereador Vicente Caropreso (PSDB) para
a Cámara Federal comprovou a opção do eleitorado

por um candidato da região, Até então desconheci
do, Caropreso venceu nomes famosos do Estado,
Desde o lançamento da candidatura, o Jornal

CORREIO DO POVO acreditou nas propostas defendidas e

na postura de Caropreso para ser o representante da
região junto ao governo federal, e as opolou.
Eleito, só nos resta torcer pelo sucesso dele e da

região,
Picuinhas

Reeleito, o deputado Ivo
Konell (PMOB) extrapolou
o limite do bom senso

em declarações reche
adas de rancor contra

alguns adversários,
Perdeu a oportunidade
de ficar calado e dar um

exemplo de líder político
e de verdadeiro repre
sentante dos jara

guaenses na Assembléia

Legislativa,
Em vez de comemorar a

vitória, Konell partiu para
o ataque, É uma pena!

Omissos
O prefeito Geraldo
Werninghaus (PR)
lamentou o número
excessivo de pessoas
que justificaram o não

comparecimento ãs
urnas,

Para ele, os moradores
do Município deveriam
transferir o título para
participar do processo
político e colaborar

para a eleição de
representantes da

região junto aos gover
nos estadual e federal.

Crítica
O candidato derrotado do PT, Dionei da Silva, avaliou de forma

positiva a eleição dos candidatos da Frente Popular:
Com relação a redução de dois representantes no Assembléio

Legislativa, lembrou a saída do PSDB da frente.
- O PSDB já pertenceu ã corrente popular, mas hoje foi cooptadO

pelo poder económico e se aliou ãs oligarquias do Estado -

criticou,

�ADD!Maklel]
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�ovOçO

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Cen

f,�\)f,\\f, Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Dloneí da Silva foi a sensação
das eleições em Jaraguá do Sul

------�---"

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

Associe-se
Fone/Fax: (047) 371-1044

E-mail: acijs@netuno.com.br

CAMPANHA DO VOTO REGIONAL
A campanha dovoto regional, desenvolvida pelo Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. de forma institucional.
alcançou os objetivos em alguns aspectos, como na

redução substancial dos votos brancos e nulos. Na eleição
para a Assembléia Legislativa, em 1994, foram 4.066 votos
em branco (7,3% do total) e neste ano caiu para 2.939, ou
4,48%. Os votos nulos, que somaram 8.192, há quatro anos,

com índice de 14,75%, decresceu para 1.705 votos (2,59%).
Outro ponto positivo foi a redução de votos nominais a

candidatos de outras regiões. Em 1994,42,71% foram para
candidatos de toro. e em 1998, reduziu para 31,04%.
Proporcionalmente, ao número de eleitores, porém,

houve aumento nas abstenções: de 9,13% para 11,42%. Na
análise feita pela Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul, a campanha do voto regional cumpriu com
a finalidade proposta, contudo, a pulverização dos votos
acabou fazendo com que a cidade e região perdessem.
representatividade naAssembléia Legislativa. De três eleitos
em 1994, caiu para um, fato lamentado e atribuído ao

excessivo número de candidatos, principalmente.
Para o presidente da Acijs, Eduardo Ferreira Horn, a

ambição pessoal prevaleceu sobre os objetivos coletivos,
"O número de candidatos foi muito grande e acabou

comprometendo todo o projeto de, no mínimo, manter a
representatividade. A região elegeu somente o deputado
Ivo Konell, para mais um mandato e, para a Câmara
Federal, o dr. Vicente Caropreso, fato este que merece ser

festejado" .

Nas agências dos Correios de Jaraguá do Sul foram

registrados 5.737 justificativas de votos, número considerado
excessivo. Entende-se que boa parte reside em Jaraguâ
do Sul, mas não providenciou a transferência dos títulos
eleitorais. Esta é outra questão que os partidos e lideranças
devem observar, porque são votos que poderiam ser

destinados a candidatos da região e alterado o panorama
eleitoral.

TURISMO DE NEGÓCIOS
O presidente da Acijs, Eduardo Horn, lançou uma

proposta de parceria entre a entidade empresarial e a

Pre,feitura para fomentar a idéia do turismo de negócios
em Jaraguá do Sul, através da realização de feiras e

exposições segmentadas em âmbito estadual e nacional.
A Acijs entregou um levantamento realizado em Joinville,
Blumenau e São Bento do Sul, que promovem tais eventos,
poro o secretário de Desenvolvimento Económico, Waldir
Watzko.

Eduardo entende que existem boas oportunidades nessa
área e que é preciso buscar novas alternativas de
investimentos, atuando também nesse mercado. Ele citou
que São Bento do Sul realiza cinco feiras anuais e considera
que Jaraguá do Sul tem potencial para desenvolver
atividade semelhante. "Consideramos importante iniciar
discussões neste sentido", disse.

AGENDA 21 LOCAL
O secretário de Meio Ambiente de Jaraguá do Sul,

Werner Schuster, explicou, na Acijs, acerca da Agenda
21 Local. inserida no Planejamento Estratégico e cujo
lançamento acontece no dia 28 de outubro, no Clube
Atlético BaependL para o qual todas as organizações
governamentais e não-governamentais serão
Convidadas a participar. Do encontro, sairão grupos de
trabalho em sete estratégias definidas para discutir,
levantar informações e apontar caminhos para repensar
as ações e atitudes voltadas à sustentabilidade da
espécie humana.

Schuster chamou a atenção de todas as entidades para
partiCiparem do seminário e dos trabalhos posteriores à
elaboração da Agenda 21 Local.

---------------------------------

Concorrendo pelo PT, um partido até então sem tradição na cidade,
o advogado e professor surpreendeu, conquistando 10% dos votos

Decepção: candidato do PT, Dionei da Silva, ainda confiante na eleição

Jaraguá do Sul - Contrari
ando as expectativas, o ad

vogado e professor Dionei
Walter da Silva (PT) fez uma

votação surpreendente na

cidade, conseguindo 6,459
votos, 10,06% do total, supe
rando o candidato do PFL,
Luiz de Freitas Melro Neto"
apoiado pelo prefeito Geral
do Werninghaus, do mesmo

partido. Concluída a apu
ração no Estado, Dionei re
cebeu 8,795 votos. A vo

tação, porém, não garantiu
a tão sonhada vaga na As
sembléia Legislativa, ficando
como suplente da Frente

Popular.
A votação de Dionei sur

preendeu os mais otimistas.
Embora não tenha con

seguido se eleger, o candida
to acredita que a votação

consolidou uma liderança na
região. "A campanha con

seguiu desmistificar a ima

gem do partido na cidade e

região. Fui o terceiro mais
votado em Jaraguá do Sul e
o candidato a deputado
federal, Carlito Merss, o se

gundo.lsso mostra um cresci
mento signicativo poro o PT,
numa região trodlclonot
mente conservadora", de
clarou, acrescentando que a
campanha foi modesta em

termos de recursos.

Com relação à expecta
tiva de eleger nove par
lamentares da Frente Popu
lar à Assembléia Legislativa,
enquanto elegeu sete, Dio
nei justificou creditando a

redução a não-participação
do PSDB na coligação neste
ano e as pesquisas que des-

motivaram os eleitores. "As

pesquisas prejudicaram
muito. Aliás, em todo o País o
PT foi prejudicado. As pesqui
sas apontaram uma coisa e as
urnas mostraram outra", afir
mou, lembrando. as eleições
em São Paulo, Rio Grande do
Sul e Mato Grosso do Sul.

Com a conclusão da

apuração no Estado, en

tretanto, o candidato do PFL,
Melro Neto, superou o petis
ta. No geral, recebeu 11.170
votos. De acordo com ele, a
divisão dos votos em Jaraguá
do Sul contribuiu para o baixo
rendimento dos candidatos,
razão pela qual não atingiu
os votos necessários. "Acho
que cumpri o desafio. Minha

campanha foi limpa, sem
agressões, apenas divulgan
do as propostas", resumiu.

Mais de 5 mil eleitores justificaram o voto em JS
Jaraguá do Sul - Exata

mente 5.737 justificativas fo
ram postadas nas quatro
agências dos Correios, no do
mingo'(4}:" Foram vendidas, no
entanto, 6.146 justificativas.
Fora dos respectivos domi
cülos eleitorais, os eleitores fi
zeram filas durante todo o dia
para justificar o não compare
cimento às urnos,

Os mais de cinco mil votos

"perdidos" representam cer

ca de 9% do colégio eleitoral
do Município, o suficiente
para ajudar a eleger um can

didato à Assembléia Legisla
tiva.

A agência central dos Cor
reios registrou 2.169 justificati
vas postadas, seguida pelas

agências da Rua' Reinoldo
Rau, com 1 .125; da RuaWalter

Marquardt, com 1 .609; e da
Rua Joinville, com 834.
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Novas regras do SFH reduz 70%
documentos para casa própria
- - - - - - - - - - - - - - - ---- -- - -- --- - - --'--

CEF pretende facilitar as operações de compra de imóveis
e facilitar acesso às faml7ios de baixa renda

Brélsma - O governo fe
deral está eliminando em

cerca de 70% o número de
documentos necessários
para a aquisição da casa

própria. A CEF (Caixa
Econômica Federal) divul
gou as novas regras para
o fechamento do contra
to na área de habitação.
Agora, a contratação de

operação de compra de
imóvel, com carta de
crédito, exige dos interes
sados somente a Carteira
de Identidade, cle (Car
tão de Identificação do

Contribuinte), contrache
que e certidão específica
atualizada.

As alteraçôes promovi
das pelo Conselho Curador
do FGTS (Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço),
pela Secretaria de Política
Urbana do Ministério do

Planejamento e Orçamen-

to e pela CEF, têm como

objetivo posslbltltcr às
famílias de baixa renda
contratos para aquisição
da casa própria. De acor

do com a CEF, as novas re
gras, além de facilitar o

processo de financiamen
to individual, reduzirá em

torno de 170 páginas a

operação.
Outra medida que con

tribuiu para a redução da
burocracia, foi o convênio

que a Caixa Econômica fir
mou com a Associação
dos Notários e Registra
dores do Brasil, que simplifi
cou e reduziu custos com

certidões legalmente exigi
das. Será necessária ape
nas a emissão de uma úni
ca certidão de valor único.
Também foram enxugados
os procedimentos opera
cionais, orqonlzodos pro
gramas de treinamento

para agentes operadores
e estimulado a simplifi
cação de exigências das

prefeituras para a regula
rização de imóveis popu
lares.

O cónsultor-técnico da
Caixa, João Bosco Serra e

Gurgel, disse que as medi
das adotadas incentivarão
a formação de parcerias
entre entidades civis, Crea
(Conselho Regional de En

genharia e Arquitetura),
sindicatos, cooperativas,
universidades, entre outros.
"Além disso, foram revisa
das normas, determinação
do processo de credencia
mento e habilitação de

agentes financeiros e pro
motores do Sistema Finan
ceiro Habitacional, elimi
nando as diferenças re

gionais e padronizando o

financiamento", comple
tou.

• vezes,

e muito mais

A jornada continua
rumo ao ano 2000

Executiva

Municipal
doPMDB.

Deputado
Estadual
Ivo e

Cecl1ia
Konell

Menegotti participa
da Metalúrgi�a/98

Jaraguá do Sul - A Me

talúrgica Menegotti par
ticipou, juntamente com

mais de 220 outras empre
sas do setor, da Metalúr

gica/98, Feira Internacio
nal de Tecnologia para
fundição, siderurgia, for
jaria e serviços, que acon- -,

teceu na Expoville, no fi
nal do mês passado, Foi o
primeiro evento a reunir
todos os segmentos do
setor, com participação
de empresas do Japão,
Estados Unidos, Canadá,
Alemanha, entre outras.

De acordo com os or

ganizadores, os empre
sários aguardam fechar

negócios, pós-feira, na or

dern de RS 80- milhões,
num período de 12 meses.

. Cerca de 12 mil pessoal
visitaram os estandes da
empresa nos cinco dial
da feira, "A metalúrgica
não poderia estar ou

sente de um evento des
sa abrangência.A empre
sa participou através da
Divisão de Fundição, lo
calizada em Schroeder",
informou o superinten
dente Eduardo· Horn,
apostando na opor
tunidade de nOVOl

negócios para o setor,
tanto no mercado inter
no quanto externo.

di ----:-----l
CJ O presidente do IBMV (Instituto Brasileiro de Marketing IIe Vendas), Daniel Godri, especialista em treinamento moti
vacional e empresarial, faz palestra no dia 20, no Clube I
Atlético Baependi, em Jaraguá do Sul. I
Ex-coordenador do curso de Pós-graduação em Market-I
ing da FAE de Curitiba e autor de livros sobre motivação I
profissional, abordará o marketing empresarial e as formas I
de motivação, com o tema: "Motivando todos para a eX-Icelência, criatividé:lde e produtividade".

I
CJ O Grupo Zomer, uma das mais tradicionais redes de I
varejo de Santa Catarina, com 76 anos de existência, I
fechou nos últimos seis meses dez das 75 filiais que mantin-I
ha no Sul do País. I
Foram fechadas três lojas no Estado, uma no Rio Grande I
do Sul e seis no Paraná.
O quadro de funcionários da empresa foi reduzido de 1,111mil para 800.

I
CJ No próximo final de semana, no Centro de Convenções I
de Florianópolis, acontece a 39" Convenção Nacional do I
Comércio Lojista, maior evento lojista do País. I
A organização espera receber três mil convencionais, ca-I
pacidade máxima para uma conferência no Centro de I
Convenção. . JL _

Chegou a hora de agradecer:
I
INenhuma caminhada se faz só.

Nenhum caminho é perconido sem

ajuda. E nesse, que mais uma vez

trilhamos, cada passo foi vivido para ir

adiante, auxiliado pelas mãos amigas
de cada um que depositou sua

confiança não só no político, mas
também no cidadão. A gratidão é um

sentimento nobre, e destinado àqueles
que a merecem. E ninguém merece

mais do que o povo catarinense.

Obrigado pelo apoio, pelo carinho e .

pela confiança. Aos amigos que
estiveram ao meu lado nesse tempo de

_ preparação, e aos que sempre
estenderam seu apoio. Deixo para

todos um compromisso de trabalhar incansavelmente pela nossa região, pelo
nosso Estado e pelo nosso País. E, com certeza, vou continuar contando com

a sua força para fazer com que Santa Catarina brilhe cada vez mais na

constelação de estrelas que fazem deste País uma nação grandiosa.
Obrigado!

DEPUTADO ENI VOLTOLINI
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Lançamento
, A Comissão Organizadora do Seminário Interamericano de

Contabilidade, que acontece de 11 a 13 de novembro, em
I,

Florianópolis, faz na manhã de hoje, no Hotelltajara, o lançamento
regional do evento,

O encontro contou com a presença do presidente do Conselho

Regional de Contabilidade de Santa Cotorlno. Sérgio Foroco.

l O seminário deverá reunir cerca de 23 países, que discutirá o papel
e a responsabilidade do profissional de contabilidade nas

empresas,

Bota-fora
A terceira etapa do Programa "Nosso bairro bota-fora", promovido
pela Prefeitura de Jaraguá do Sul, no dia 26 de setembro, nos bairros
Vieiras,Centenário e João Pessoa, recolheu cerca de 41 toneladas

I de resíduos e 1,5 mil quilos de material reciclável, além de móveis
usados que serão distribuídos à forníllos carentes,
A próxima etapa do programa será desenvolvida, em novembro,
nos bairros Rio Molha e Vila Nova,

I Música
Desde ontem, a Casa da Música do Colégio Evangélico Jaraguá
sedia o 6° Encontro Brasileiro SuzukL no ginásio de esportes do

colégio, O eventou reúne cerca de 250 alunos e professores de
música pelo Método Suzuki.
Estão sendo ministrados cursos Suzuki de ceuo. contra-baixo, flauta
doce, flauta transversa, pleno. violo. violão e vlonno.
De acordo com os organizadores, o encontro tem como objetivo
dar continuidade à troca de experiéncias entre alunos, pais e

professores, visando principalmente o intercãmbio entre os Centros
Suzuki e as escolas que ensinam pelo método,

Estratégia
A Prefeitura de Guaramirim realiza, na próxima sexta-feira (16), no
auditório da Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim),_o primeiro encontro dos membros do Conselho
de Desenvolvimento Municipal com o sociólogo e urbanista
alemão, residente no Rio de Janeiro, Peter Pfeiffer, que debateram
o planejamento estratégico da cidade,
O objetivo do fórum é elaborar uma pauta de ações que oriente
o desenvolvimento do Município, bem como tentar ordenar as
decisões,

'

Festa da Criança
o Departamento da Mulher do Sindicato dosVestuários promove,
no próximo sábado (17), na sede da entidade, a 3a Festa da
Criança,
O objetivo é reunir os filhos dos trabalhadores vestuaristas, com
idade até 12 anos, numa tarde de confraternização,
Estão previstas brincadeiras, apresentações teatrais e distribuição
debrindes,

Inscrições para ETF
'

A partir da próxima semana, a Unidade de Ensino Descentralizado
de Jaraguá do Sul, da Escola Técnica Federal, abre as inscrições
poro o exame de classificação para o preenchimento de vagas
no primeiro semestre de 1999,
Os interessados devem procurar a secretqria da escola, naAvenida
Getúlio Vargas, das 9 às 20 horas, entre os dias 14 e 23 deste mês,
São 112 vagas para os cursos de Eletromecânica e Técnico Têxtil,
vespertino e noturno,
Os candidatos precisam ter concluído o primeiro ano do segundo
grau,

Serviços:
• Contratos Bancários de:

Financiamento, Empréstimo, Leasing,
Abertura Conta Corrente, etc.

• Acidente Trânsito e Causas Trabalhistas
• Inventário e Contato Seguro
• Direito de Família

Fedra Konell é nomeada para a

Delegacia Especializada da JS
---------------------------------

Advogada toma posse na próxima terça-feira (13),
na Academia da Polícia Militar, em Florianópolis

Jaraguá do Sul - A ad

vogada Fedra Luciano
Konell, filha do deputado
estadual reeleito Ivo Konell,
foi nomeada no dia 23 de
setembro, pelo governador
Paulo Afonso, poro assumir
a Delegacia Especializada
da Mulher, da Criança e do
Adolescente a ser implanta
da no Município, A posse da

delegada está marcada

para a próxima terça-feira
(13), na Academia da Polí
cia Militar, em Florianópolis, '

De acordo com Fedra, a
nova delegacia será insta
lada, em princípio, junto à
Delegacia Regional, sendo
transferida depois para o

novo prédio, que está sen

do construído na Vila Nova,
"A delegacia será instalada

imediatamente, Estou a

guardando a posse para
definir o espaço, equipe e

equipamentos necessários",
revelou,acrescentando que
vai discutir com o delegado
regional, A_demar Grubba, o
início dos trabalhos,

Na opinião de Fedra, a
instalação da nova dele

gacia será um avanço nas

relações de tratamento

policial para com as mu

lheres, crianças e adoles
centes, Ela lembrou que a

delegacia fará o encami
nhamento dos menores, já
.que eles, pelo Estatuto da

Criança e do Adolescente,
não podem ser presos, al

gemados e conduzidos em
carros policiais, "A delega
cia será um espaço espe-

cial para tratar desses as

suntos 'tão delicados''',
lembrou,

Ela acredita que, com a

instalação da delegacia,
muitas mulheres denunci
em as agressões sofridas
em casa. "Todo mundo
sabe que muitas mulheres
são constantemente agre
didos, sem que tenham

coragem para denunciar,
Por medo-e/ou por vergo
nha", reforçou. Fedra infor
mou que pretende desen
volver um trabalho de cons

cientização, promover pa
lestras e encontros para
debater e propor alterna
tivas poro. se possível, ate
nuar a violência contra
menores e mulheres, além
de incentivar a denúncia.

Orientador da seleção faz palestra em Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul - o orien

tador psicológico da se

leção brasileira de futebol,
Evandro Novaes Mota, que
acompanhou os jogadores
nas duas últimas Copas do
Mundo, palestrou na sema

na passada no Município,
durante o 34° Encontro de

Empresários, Com o tema:

"Campeões não nascem

por acaso", Mota apresen
tou os principais pontos para
se tornar um campeão no
vida,

Segundo ele, a maioria
das pessoas não faz plane
jamento, o que contribui

para os "desencontros",
"Não podemos ser vítimas
das círcunstónctos. É preci-

so estar atento às mudanças
e analisar as condições
emocionais para não per
der as oportunidades e não
remar contra a maré", ensi
nou, acrescentando que ser

pessoa especial habilita a

fazer coisas especiais e, por
conseqüência, ter coisas es
peciais,

Com relação às empre
sas, Moto disse que o de
senvolvimento delas está
associado ao desenvolvi
mento dos profissionais, exi
gindo, dos empresários
atenção especial para
conscientizar e motivar os

funcionários para um tra-
, bolho integrado, "Querer
vencer, todo mundo quer,

o segredo está em se

preparar para isso: O

preço do sucesso não é
caro, Caro é o preço do
fracasso", afirmou, lem
brando que para ser um

, campeão é preciso traçar
metas e lutar com dedi

cação para cumpri-los.
Na opinião dele, para ser

um campeão é preciso tam
bém comprometer-se com

a excelência e com os so

nhos. "Nunca desista de um

sonho. O que nos limita são
as informações e a per
cepção do momento", de
clarou, aconselhando para
não fazer apenas o que foi

pedido, mas pelo menos

10% a rnois.

,Você está procurando a Bofoarfe?
Pois ela mudouf Está agora com sede própria para melhor

lhe atender com esseades, picuetas, apl icações de
botões em geral e fabricação de cadarçlos.

NOVO,

ENDEREÇO

Botoarte Produtos Têxteis Ltda.
R. Ângelo Marangonj, 79
Fone/Fax: (047) 370-2035
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clnagel@netuno.com.br

FLORICULTURA

HARMONIA
Comércio de: VASOS E JARROS, ESTÁTUAS, PLANTAS FRUTíFERAS E ORNAMENTAIS, FLORES,

BOUQUET, ARRANJOS FLORAIS. TERRA VEGETAL E HÚMUS, GRAMA, ARTESANATO E
CASINHAS PARA CRIANÇA.

Horário de atendimento - Não fecha para almoço
De segunda a sábado das li às /9 horas - Domingos das 9 às /2 horas

Fones: (047) 371-8932 e 979·2929
BR·280 • Km 69 • em frente ao Posto Marcolla

--_- - -_'"

---------

Moldes de Madeira, Alumínio, Araldite,
Cerâmica, Coguilhas, Fibras e Marmorite

Fone/Fax: (047) 370-71 04· Rua João Januário Ayroso, 2286

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136· Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - }<'AX: (047) 372-3203
.Iaraguá do Sul - SC

qualidade com bom gosto
Móveis sob medida e atacado

Fone/Fax: (047) 370-7104· Rua João Ianuário Ayroso, 2286

Rua Walter

Marquardt,
1133
Salas 3/4

Telefone:
370-8160

Uniram-se pelos laços do
matrimônio, dia S de setembro,
Daria Paula e Edimar. A cerimô
teve lugar na Igreja São Francis
de Assis, ricamente omamentaa
pelas profissionais da loja Coism
Coisinhas, e a recepção aos

convidados na ASSOCÚlÇão
Recreativa Weg. A noiva é fillw.
Albano João e Helena Olga (in
memoriam) Webers, e o noivo é

filho de José e Ivanir de Souza
Emerichs

_.��ECON"
,VJ"'"'DOÇURA�.IIJiI"l
CAFÉ COLONIAL

Casal amigo
Ademare

Marinelly
Pacheco. Ele

aniversariou
ontem (8)e
comemorou

com familiar
Rua Walter ""rquardt, .07 e amigos, em

l!!!�!!�!!!!!!!!!!:..._...;_�lao�/_�do�Pos�t�O�M'�·".,�}_;;;!J sua resiâêná

O segundo encontro
da familia Piermann

no último âia 6 de

setembro, na
Comunidade São

Cristóvão, reuniu os

netos de João e

Maria Clara

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazureehen, 55 - Apto. 1

Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul- sC

'Dr. 9lcgr 9lídekí Cj(odrígues da ai/va
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Chope, alegria emuita diversão
Outubro é um dos meses do

ano com dose dupla de alegria,
primeiro por dar continuidade ao

colorido especial iniciado, pela
primavera no mês de setembro

e, principalmente, é privilegiado
por ser o mês preferido para a

comemoração das festas

realizadas no Estado de Santa

Catarina,
Em Itajaí, a 128 Marejada -

Festa Nacional do Pescado -

resgata costumes açorianos,
,
misturando fados, samba e

marchinhas alemãs com muito

chope e alegria, a festa inicia no

dia 9 e se estende até o dia 25.

A Oktoberfest� em Blurnenau,
segue na 158 edição e se realiza
de 8 a 25, com surpresas e

inovações para todos os

apreciadores dessa festa que
iniciou humilde, em 1984, e, hoje,
é considerada o principal evento
turístico do Vale do Itajaí.

Em Brusque, entre os dias

que vão de 8 a 18, é comemorada
a 13" Fenarreco. A Festa do

Marreco também é típica alemã
e muito procurada na região.

A Schützenfest, é a Festa do
Atirador. Comemorando dez

anos de sucesso, alegria e muita

diversão, é realizada em jaraguá
do Sul e segue os costumes

germânicos da região. A festa

inicia no dia 9 e termina no dia

19.

Bento do Sul é realizada a

primeira edição da Musikfest -

Festa das Nações - realizada de

9 a 12; Em Rio do Sul acontece
a Kegelfest, de 9 a 18. A 20"

Oktoberfest é realizada em

Itapiranga, de 9 a 31. Em Treze

Tílias é festejada a Tirolerfest,
entre os dias 9 e 19. E, para
também divertir a região Sul, em

Criciúma, é realizada a 10"

Quermesse de Tradição e

Cultura, que acontece de 9 a 17.
O mês de outubro realmente é o

mês da alegria, porém, além de

ser um mês de muita festa e

diversão, também /é muito

importante saber dosar a

quantidade de "felicidade"
utilizada.

COELHO EQUIPAMENTOS LTDA

REVENDEDOR E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTORIZADA

• comPRESSORES DE AR. PISTAo
E DE PARAFUSO

• LAVADORAS DE ALTA PRESsAo

• LAVA:JIn'OS

• HIDROLAVADORAS A VAPOR,

• ASPIRADORES inDUSTRIAIS

• ROÇADEIRAS 4
• FERRAmEnTAS PnEumm"ICAS

E ELtrRICAS

já em joinville, a 11"

Fenachopp - Festa Nacional e

Internacional do Chope -

acontece de 7 a 26. Em São

LINHA HOSSI
E INDUSTRIAL

�

jijWayned.i.9
, (047) 372-2090 371-1566

Rod, Br 280, Km 69, n? 629 - sala 01
89254-700 - Jaraguá do Sul - SC,

(Em frente ao Posto Marcolla)

Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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REMINISCÊNCIASConfira·aHistória
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (133) - APONTAMENTOS

Continuação da prédica, página 5

liA História de nossa gente não pode ficar só na

saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

HÁ 8 ANOS

Não preocupeis aos vossos pais com
vossos divertimentos, conservai com
eles este consolo, para onde quer
que forem, até o túmulo.
s. Praticai a benevolência, e se

puderdes, a beneficença para com o

vosso próximo, sejam negros ou de

qualquer cor, vossos irmãos, vosso

próximo, pois são a imagem de Deus.
Especialmente vós, compatriotas, se

tiverdes a sorte de morar perto amai
vos, socorrei-vos, ajudai-vos,
consolai-vos altemadamente como

se fosseis irmãos. O amor tratemo
Oh, caros é . o segun�o grande
preceito, ao qual se reduz toda a

Santa lei de Deus. O Apóstolo São
João disse que se esta for seguida
será suficiente, e quer dizer será
suficiente para salvar-vos porque é
onde mais facilmente se peca.
S. Nada impuro entrará no reino dos
Céus que é zélosa custódia da bela
virtude da pureza e abominação do
vicio, que se lhe impõe. Quantos
perigos. contra esta virtude
encontrareis! Pais, vigilância e

prudência para afastar. os vossos

filhos destes perigos. Se eles se

entregarem a este vicio, todas as

vossas esperanças estarão falidas.
7. Observai, finalmente, os preceitos
da Igreja, que emanam igualmente de
Deus, pelo menos daqueles
razoavelmente possiveis dentro das
vossas circunstâncias.
III. Descendentes

Finalmente, em terceiro lugar, vos
recomendo os vossos filhos. Deus os
confiou a vós, oh pais, e disto
devereis prestar rigorosas contas.
Deveis

Non affIiggete i vostri genitori con i
vostri diportamenti, ma con essi,
conservateli onde vadano alia tomba
con tale conforto.
S· - Benevolenza e se potete
beneficenza verso ii vostro prossimo,
onde i negri, o di qualsiasi colore
sono vostri tratelli, vostro prossimo,
sono immagine di Dio.
Specialmente poi voi cornpatriottí, se
avete Ia sorte di abitare vicini,
amatevi, soccorretevi, aiutatevi,
consolatevi a vicenda, come se foste
tratelli. L'amore fratemo, o Cari, 8. ii
secandó gran Precetto, a cui si
riduce tutta quanta Ia Santa legge di
Dio. E l'Apostolo S. Giovanni dica,
ehe se questa si osserva basta, e

voler dire, ehe basta per salvarsi,
perehé ii dove piú facilmente si
manca.

S· - Niente d'impuro entrerà nel
regno dei Cieli, zelosa custodia
portanto della bella virtu della Purità;
ed abominio ai brutto vizio, ehe Ie si

oppone. Quanti pericoli incontrerete
contra questa Virtu: Genitori,
vigilanza e circo!lpezione per
allontanare i vostri figli da questi
pericoli. Se essi s'ingolfano in questo
vizio, tutte Ie vostre speranze
andranno fallite.
r - Osservanza per ultimo dei
Precetti della Chiesa, emanano

egualmente da Dio, .almeno per quel
tanto, ehe lo comporteranno Ie vostre
circostanze.

IllFigliuoli
E finalmente in terzo luogo vi
raccomando i vostri figliuoli. Iddio gli
ha affidati a voi, o genitori, e dovrete
rendeme stretto conto. Voi dovete

Barão de Itapocu

- Em 1990, o Clube Atlético Baependi ultimava os preparativos do "Baile
das Debutantes". Vinte e quatro meninas-moças desfilavam charme,
alegria e beleza: Jerusa Rubini Pradi, Regiane Candice Schiochet, Edinara
Adelaide Boss, Denise Marli Donath, Kelli Cristiane Schünke Torres

I que representavam Jaraguá do Sul. De Corupá, debutaram: Maria
Carolina Stern, Deise Elaine Neuber, Elaine Günther, Andréa de Fátima
Macagnan e Anelia Daniele Macagnan. De Joinville, eram as

representantes: Tatiane Cristiane Dias, Cândida Angélica Rauh, Andréa
Cristina Rauh, Ana Elisa Rosa, Ana Paula de Almeida, Elizângela Roza,
Ana Cláudia Möhlmann, Geisa Cristina Fronza e Gabriela de Moraes

Bueno. Representando Florianópolis: Daniele Ballock. De Blumenau:
Tatyana Grossenbacher e Juliana Stefanes e, encerrando, de Brusque:
Cristiane Zimmermann.

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, aMalhas Malwee, por intermédio de sua direção, recebia, no
Clube Líbano, em São Paulo, o prêmio "Maiores e Melhores" concedido

anualmente pela "Exame" para as melhores empresas do País nos vários
setores da economia. AMalwee era considerada amelhor no ramo têxtil,
apresentando bom desempenho, liquidez, qualidade e lucratividade, entre
outros itens rigidamente avaliados pela "�,xame". Esta era a segunda vez
que aMalwee recebia este prêmio. O diretor da Revista "Exame", Antônio
Machado de Barros, parabenizava pessoalmente Wandér Weege "por
esta marca de excelência empresarial - uma conquista a comemorar

diante do quadro de dificuldade econômica e aflição política que vive o

País". A partir de 1988, a Malwee passou a investir mais no processo

produtivo, substituindomaquinário antigo por outro de tecnologia de ponta,
atendendo ao chamamento do mercado, aumentando qualidade e

competitividade.

Fritz von Jaraguâ - 10/98.
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HÁ 4 ANOS
- Em 1994, morria, em 9 de setembro, a veneranda senhora Luiza Longo

.
Fiamoncini, aos 104 anos dois meses e quatro dias, quem sabe a mulher

mais velha de Jaraguá do Sul. Nascida em Rio dos Cedros, em 5-7 -1890, e
morava na Rua Amazonas, no Bairro Nova Brasília, em casa de seu filho de

criação Henrique Vieira e sua esposa Maria Floriani Vieira, lúcida até o

último minuto. Desde o seu centenário o CORREIO DO POVO acompanhava
a veneranda senhora, registrando a sua passagem nesta terra. Atendendo a

desejo seu, o seu corpo seguiu para o Cemitério de Rio dos Cedros, para
ficar ao lado de seu esposo, tendo sido velada até às 13 horas na Igreja
Nossa Senhora das Graças, no Bairro de Barra do Rio Cerro. Humberto de

Campos, das letras brasileiras, disse que: "A velhice é um dos mais altos e

nobres atributos da glória. Aquela é o complemento desta. Uma ancianidade

gloriosa é omais belo prêmio da vida".

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, era implantando pela Ferj (Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) e conveniado com a Furb (Fundação Universidade Regional
de Blumenau) o curso de Arquitetura e Urbanização, onde alunos e

convidados estiveram presentes para a abertura e aula inaugural. O
acontecimento iniciava com uma apresentação do curso, feita pelos reitores
da Ferj, Carla Schreiner, e da Furb, Mércio Jacobsen, além do coordenador
Stênio Vieira. A aula magna, ministrada por Maria de Assunção Ribeiro

Franco, arquiteta-e professora de Arquitetura Paisagística, Planejamento e

Desenho Ambiental em nível de graduação e pós-graduação 'na
Faumackenzie.e Fauusp. Segundo a diretora acadêmica da Ferj, Brasília
Beltramini, o curso surgiu de uma necessidade da região, proporcionando
maior segurança e economia aos estudantes, já que não precisam deslocar
se de Jaraguá do Sul para Blumenau para cursar a faculdade. O reitor da
Furb acredita que o convênio entre as duas faculdades seráumapossibilidade
para abertura de parcerias para-outros cursos em Jaraguá do Sul e região.

ß�� Cc c� �?,.,...:z-. � �O_6
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Afotomostra umaplanta do acervo histórico do ex-vereador e diretordoDepartamentoAgropecuárê
por 18 anos da Prefeitura de Iaraguâ do Sul, Faustino Girolla, da demarcação do lote número 1, do
Ribeirão das PedrasBrancas, afluente damargem direita do Rio Jaraguá, de 54.876 braças qUi1Ó.radas,
assinadopelojuiz comissário, de Blumenau, em 10-8-1896

Colabore com a Associa�ão Jaraguaense dos
Deficientes Físicos· AJADEFI.
-------

Fone: (047) 370-0414

� Duas Rodas

� Industrial
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por Egon Iagnow

Nenhumpolítico, na históriajaraguaense,foi
tão lembrado quanto Abdon Baptista. A ponte
metálica sobre o Rio Itapocu, outra sobre o Rio

Jaraguá e uma rua da cidade tiveram seu nome.

Atualmente, a ponte de concreto, no final da
Rua Marechal Floriano Peixoto, e um colégio
da cidade perpetuam seu nome. Isto nos faz
perguntar: afinal, quem foi Abdon Baptista? A
resposta é simples: médico de profissão e

político por vocação. Com ambas beneficiou
em boa medida a população de Jaraguá do Sul.

Baiano, nascido em Salvador, em 1851, veio a

Santa Catarina, em 1880, exercendo suas

atividades políticas e médicas em Joinville. No

tempo em que foi superintendente municipal
(cargo que hoje corresponde ao de prefeito),
trouxe diversos benefícios para cá. Também foi
dele a iniciativa de trazer uma ponte metálica,
que estava sobrando em Laguna, para ser

Construída sobre o Rio Itapocu, em 1913. Por
estes e outros feitos, seu nome é aqui lembrado
até hoje.

,no

Na foto 1, a inauguração da ponte metálica. Abdon Baptista é o de

chapéu e bengala na mão, à esquerda. Na foto 2, vemos o doutor
Abdon Baptista e, na foto 3, a ponte metálica sobre o Rio Iaraguá
que também ostentava o nome Abdon Baptista

lVenha desfrutar do conforto das novas instalações das Lojos Breithaupt
de Confecções, Eletrodomésticos,Brinquedos e aproveite as

melhores ofertas em presentes para o dia das crianças.

�I LOJAS BREITHAUPT
.

Agora no Shopping Center Breithaupt

I
�I
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LIVROS NA PRAÇA

Latim para toda obra
o nosso querido e fes

tejado jaraguaense padre
RaulinoBusarello aparece com
uma nova obra, que leva o

título de "Máximas Latinas -

Para o seu dia-a-dia",
editado pela UFSC (Uni
versidade Federal de Santa

Catarina) , com 400 páginas,
que enriquece qualquerbiblio
teca que se preza na atualidade,
pela maneira ordenada com o

que o autor possibilita usa

trato das coisas do dia-a-dia de

nossa atribulada vida profissi
onal.

Padre Busarello, por si e ou
em colaboração com o

professor Oswaldo Antônio

Furlan, em 1978, (1 a) e 1979

(2a impressão), editou o Latim
para o Português; em 1983,
o Elementos greco-latinos na
linguagem técnico-científica,
e, em novembro de 1988, o

Dicionário Básico Latino

Português, que veio facilitar
enormemente para os que
estudam temas de origem latina.

SOCIAIS

RQpe(l6t1!),<l�C!!_�ftDW!fb!II$.�lomç(ljf
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Lemos e estamos dando

para os interessados o que se

escreveu com respeito à obra

sob enfoque:
"Professor aposentado do

Departamento de Línguas e

Literatura Vernáculas da

UFSC, Raulino Busarello

lançou, pela Editora daUFSC,
Máximas do Latim, (para o

seu dia-a-dia), com mais de
três mil textos vinculados a 130

temas, com frases sintéticas

que procuram repassar o

sentido humanístico dos

provérbios e expressões de
sentido valorativo. Busarello

acredita que a saída para a

crise cultural em que os países
latinos se encontram é através
do estudo. 'Só assim se

consegue buscar novas

posições no quadro social. É
preciso que se abrace o

conhecimento'. Ele é contrário
ao fim do estudo da língua
clássica e defende o retomo do

latimjá nas escolas de ensino
fundamental.

O grande sonho do pro
fessor é a criação de um centro

cultural no qual as pessoas
interessadas em conhecer os

grandes autores romanos e em
estudar as línguas grega e latina
teriam espaço adequado,
professores e obras à disposi
ção.

Por isso, ele está pro
curando entidades ou grupos
que queiram estabelecer par
cerias".

O livro em apreço pode ser

adquirido na Grafipel, Praça
Ângelo Piazera, em Jaraguá do.
Sul.

Enlace de Kátia Cristina e Cleiton
Em data de amanhã, 10 de

outubro, acontece o enlace
matrimonial da advogada Kátia

Cristina, filha dileta de Sigmar e

Anila Guenther, com o bacharel em
Ciências da Computação, Cleiton,
filho de Laércio Lindomar e Sônia
Maria Stoinski. A cerimônia

religiosa ocorrerá na enfeitada

Igreja Nossa Senhora das Graças,
da Barra do Rio Cerro, em presença
de familiares, padrinhos e

convidados, às 20h30, seguido de

recepção no aristocrático Clube
Atlético Baependi.

O CORREIO DO POVO sente-se

honrado em cumprimentar os

distintos noivos e familiares, e

apresenta seus cumprimentos com
os votos de perenes felicidades.

Regimes novos, homens novos
Fiel ao imperador exilado, de quem se fizera amigo, e cujas nobres qualidades sempre engrandeceu, o

conselheiro Lafayette absteve-se de qualquer solidariedade com o novo regime. Tendo-lhe alguém perguntado
por que não intervinha na organização das novas instituições, objetou:

- Regimes novos requerem a direção de homens novos. Veja o exemplo do conselheiro Saraiva, o chefe
liberal de maior prestígio no segundo império. .. Foi deputado à constituinte republicana. Apresentou urna

infinidade de emendas ao projeto de constituição, e viu-as quase todas, senão todas, rejeitadas pelos cadetes
da República!

Alfredo Pujol - Discurso na Academia Brasileira de Letras

QIentro .öc

([[ultura J\lcmii
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BOLETIM INFORMATIVO

DIE DEUTSCHE SPRACHE - Deutsch gehört zurGroßgruppe der
indogermanischen Sprachen, innerhalb dieser zu den germanischen
Sprachen, und ist mit der dänischen, der norwegischen und der

schwedischen Sprache, mit dem Niederländischen und Flämischen,
aber auch mit dem Englischen verwandt. Die Ausbildung einer

gemeinsamen Hochsprache geht auf die Bibelübersetzung durch

Martin Luther zurück.

Deutschland ist reich an Mundarten. An Dialekt und Aussprache
kann man bei den meisten Deutschen erkennen, aus welcher Gegend
sie stammen. Wenn beispielsweise ein Friese oder ein Mecklenburger
und ein Bayer sich in ihrer reinen Mundart unterhielten, hätten sie

große Schwierigkeiten, einander zu verstehen.
Während der deutschen Teilung hatte sich in den beiden deutschen

Staaten überdies ein unterschiedlicher politischer Wortschatz

entwickelt; neueWörter kamen auf, die im jeweils anderen Staat nicht
ohne weiteres verstanden wurden. Gleichwohl war die Gemeinsamkeit

der Sprache eine der Klammern, welche die geteilte Nation

zusammenhielten. Außerhalb Deutschlands wird Deutsch als

Muttersprache in Österreich, in Liechtenstein, im größten Teil der

Schweiz, in Südtirol (Norditalien) und in kleineren Gebieten in Belgien,
Frankreich (Elsaß) und Luxemburg entlang der deutschen Grenze

gesprochen. Auch die deutschen Minderheiten in Polen, Rumänien
und in den Ländern der ehemaligen Sow�etunion haben die deutsche

Sprache zum Teil bewahrt.

Deutsch ist die Muttersprache von mehr als 100Millionen Menschen.

Etwa jedes zehnte Buch, das weltweit erscheint, ist in deutscher

Sprache geschrieben. Unter den Sprachen, aus denen übersetzt wird,
steht Deutsch nach Englisch und Französisch an dritter Stelle, und
Deutsch ist die Sprache, in die am meisten überstezt wird.

ABERGLAUBEN KANN GEFÄHRLICH WERDEN - Die schwarze

Katze, die den Weg kreuzt, bringt Unglück. Unter einerhohen Leiter
durchzugehen, zieht ebenfalls nichts Gutes nach sich. Freitag, der 13,
ist ein Pechtag. Schuhe auf dem Tisch bringen Streit und so fort.

Aberglauben treibt merkwürdigste Blüten. Aber nicht nur das. Er

kann auch gefährlich werden. Wer ständig in Angst davor lebt, daß
sich ein bestimmtes Unglück einstellen wird, zieht diese Situation

magisch an. Es kommt tatsächlich zum Unfall. Oder seine Ausstrahlung
ist so negativ, daß er promptmit einem Mitmenschen aneinander gerät.
Der befürchtete Streit ist da. Ohne Aberglauben und mit einer

positiven Einstellung ist das Leben also streßfreier - und viel schöner.

DEUTSCHER IRJMOR

a) "Mami", bittet der kleine Sohn, "ich möchte keinen Spinat essen."
"Iß nur, mein Junge, davon bekommst du eine schöne frische Farbe im
Gesicht!"

,

"Ich will aber keine grünen Backen haben!"

b) Mutter:

"Unsere Tochter hat ihre Intelligenz von mir."
Vater:

"Das kann stimmen; ich hab' meine noch!"

li

Sede - Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 638
(ao lado da Pizzaria Caneri).

Expediente
De segunda à sexta-feira; das 9 às lIh30 e das 14 às 20 horas

Sábado: das 8 às 11 horas

Telefones para contato - 372-9035 (Bethe), 372-1300 (Egon), 370-7992
(Merli), 372-2426 (Denise) e 973-5125 (Germano).

Duas Rodas
Industrial

Apoio
cultural:
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Somos o que pensamos:

Uma área recente da medicina - a

psiconeuroimunologia, que estuda a re
lação entrepensamento� emoções, com
portamento e o sistema imunológico do
homem - confirma cientificamente o que
diversas tradições esotéricas sempre
defenderam: somos o reflexo do nosso

mundo mental.

Quem são os arautos dos novos con

ceitos sobre a saúde? Hoje em dia eles

semultiplicam, epodem ser encontrados

em bom número inclusive entre

diplomados pela medicina alopática,
como Andrew Weil, Bernie Siegel ou
Deepak Chopra. Mestres da Saúde

Holística.

9!ultls de cyogtl Hotérios:
Terça-feira: 16 horas às 17h30

Terça-feira: 18h30 às 20 horas
Quarta-feira: 19 horas às 20h30
Quinta-feira: 8 horas às 9h30
Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

com relaxamento e meditação

Inti-Liceu da VidaYF
1!! AULA_;GRÁTIS

Rua Emílio Stein, 300·ur - Centro
(RuadoEdificioCarvalho)

lic� ba VibaYF
1

Sentado, colocar as mãos sobre

as costelas, polegares para
trás, inspirar enchendo consci

entemente a parte média dos

pulmões e distendendo as coste

las. As costas também se alar

gam. Expirar lentamente. Essa

fase da respiração age princi
palmente sobre a área cardía

ca, expandindo a capacidade
pulmonar.

Experimente
uma vida
diferente!

Práticas respi
ratórias atra

vés do Yoga,
garante.

Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 303
Fone (047) 372-1224
Jaraguá do Sul- SC

K
... Kastrup&

� Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros quemerecem ser lidos:
"Todo o pensamento emocionalizado, unido

ã

fé, tende a se realizar, a
se materializar: "

Do livro: A essência da sabedoria.
Editora: Martin Claret.

"O inicio de um hábito é como umfio invisível; a repetição reforça o

ia até que o cabo nos prende de forma irremediável no pensamento e

ação."
Do livro: A essência da mente.
Editora:Martin Claret.
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"

Artista Rubens Franco, um dos principais
responsáveis pela diversão da criançada local

'SCHÜTZENFEST
Mais uma vez, á alegria toma
conta de Santa Catarina no

mês de outubro. Começam
neste final de semana as

tradicionais festas alemãs do

Estado, que atraem turistas de

todas as regiões do Brasil e de
países vizinhos,
principalmente da Argentina.
Entre as festas, está a nossa

Schützenfest, considerada a

mais autêntica e familiar de

todas elas, que este ano

alcança a décima edição. Com
período de duração que vai de

hoje (9) até o próximo dia 18

(domingo), a lO" Schützenfest
terá algumas novidades: a
Banda Mottener, que por
muitos anos animou a festa,
não marcará presença nesta

edição. Em seu lugar, virá
outra banda alemã, a Kalle

CENTERR"SOM,

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 371-2847

Mager Musik. Ainda no setor

musical, a criação de uma

canção divertida, "Onde o

Wilfred está?", de autoria dos
renomados músicos Daniel
Lucena e volnei Varaschin,
ex-integrantes do saudoso

Grupo Expresso, deverá se

transformar no novo hino do
evento.

BANDAS
Programação de apresentações
das bandas para os primeiros
dias de Schützenfest
Pavilhão A - dia 9 (sexta):
Bavária (2Ih) e Kalle Mager
Musik (Ih); lO (sábado):
Baden Blu (2Ih) e Kalle
MagerMusik (1 h); I I

(domingo): Kalle Mager
Musik (12h), Montreal (l3h),
Baden Blu (l7h), Kalle Mager
Musik (22h) e Cavalinho

QUICK
DOG

,Branco (Ih); 12 (segunda): Os ' até o próximo dia 25 antecipadamente, na loja
Verticais (l2h), Bavária (l6h) (domingo), está a instalação Cativa. Nestes mesmos di
e Kalle MagerMusik (21h); de uma danceteria no Pavilhão as sessões das IOh30 e

13 (terça): Os Versáteis (21h); "E" da Proeb, cuja 15h30, para o filme God
14 (quarta): Kalle Mager sonorização e iluminação no Cine Mueller, estarão
Musik (2Ih); 15 (quinta): estará a cargo da equipe da abertas gratuitamente para
Estrela de Ouro (l4h) e Kalle Rivage. Já nos palcos dos público através da distri

Mager Musik (22h). Pavilhão pavilhões, mais de 30 bandas de cupons, que também

B - dia 9 (sexta): Momento locais e alemãs serão as podem ser obtidos na Cati

(23h); 10 (sábado): Montreal responsáveis pela animação. Durante as sessões, o Mue

(21 h) e Bavária (1 h); JJ e o GNC - Grupo Nacion

(domingo): Os Verticais (20h) MOTOCICLISMO Cinema -, distribuirão bai
e Hannover (24h). Pavilhão C

O Aeromotoclube de Joinville, pipocas e balões para as

- dia 9 (sexta): Palmeiras localizado ao lado do cnanças.

(23h30); 10 (sábado): I de
aeroporto da Manchester

Maio (20h) e Adlers Band Catarinense, recebe amanhã

'

ATORES
(1 h); JJ (domingo): Baelers (lO) e no domingo (II), as Autores de novelas pode'
(l4h), Oriental (l8h) e Estrela feras do supercross de Santa tirar bons proveitos neste
de Ouro (22h); 12 (segunda): Catarina e de estados vizinhos. período de eleição, no que
Ritmistas (l8h); 14 (quarta): Pura adrenalina! respeito a descobrimento
BlumenthaI (20h); 15 novos talentos. Alguns
(quintá]: Adlers Band (20h). AVEZDA candidatos mais parecem

PAGODE CRIANÇADA atores do que políticos. De

repentese transformam e

ESQUENTAA As lojas do Shopping Mueller cidadãos gentis, extrem
estarão abertas neste domingo simpáticos e dispostos a f

OKTOBERFEST (II), das 14 às 20 horas, qualquer coisa para ajudar
Apesar de não contar com o quando estará sendo todas as pessoas. Um

aval da Comissão promovido o Domingo Hiper comportamento totalmente

Organizadora da Isa Ativo no Shopping, que diferente daquele que se vê

Oktoberfest, acontece nos
contarácom uma série de outros momentos. Como

próximos dias II e 12, no atividades para divertir os bom se tais atitudes

Estádio AderbaI Ramos da baixinhos. Nos dias 10, 11 e continuassem a acontecer

Silva (campo do Blumenau 12, das 10 às 21 horas, as às eleições. Sem interesse

Esporte Clube), o Oktober crianças poderão pintar, algum, sem essa vergonho
Music Festival. No domingo, desenhar, fazer trabalhos com hipocrisia que, infelizmen

a partir das 16 horas, o argila e material reciclável no ainda consegue enganar a

esquenta para a maior festa do Espaço Literário e de muita gente.
chope do Brasil será embalado Recreação, montado no

pelas bandas Torre de Babel e segundopiso, próximo às
SUIISMUNDO

Art Popular. lá na segunda- salas de cinema. No local

feira (feriado nacional), também haverá contadores de A exemplo de eleições

também a partir das 16 horas, histórias. E na Praça de anteriores, as ruas de Jara

a agitação estará a cargo das Eventos, das 14 às 18 horas, do Sul ficaram inundadas

bandas Swing Maneiro, será realizado o MueUer santinhos e outros tipos de

Tempestade e Terra Samba. Kid's, concurso de diversas panfletos. Muitos
modalidades artísticas pará colaboradores de políticos,

DANCETERIA
descobrir novos talentos. responsáveis pela distribei

Crianças de 3 a 9 anos do material, quando não

NA poderão cantar, dançar, conseguiam entregá-lo por

OKTOBERFEST desfilar ou tocar um completo à população,
instrumento. As melhores simplesmente lançava-o ao

Entre as novidades presentes apresentaçõesreceberão chão. Como seria bom se

na 15a edição da Oktoberfest, brindes. As inscrições podem próximas campanhas eleit

que começou ontem (8) e vai ser feitas no local ou fosse criada uma lei que

DISQUE-LANCHE
" ,

371-5309
Fone: 370-17

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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322 - Terreno c/767m2, na Francisco de Paula, esq. dRicardo Grimm - R$30.000,00
323 - Terrenod 441 m2 no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00'
324 - Terreno d 448m2 - Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 3.000,00 + parcelas
325 - Terreno no Loteamento Dona Juliana com 599,88m2 - R$ 21 .000,00 - aceita

carro

326 - Chácara/Guaramirim no Rio Branco\a 1 km do asfalto, com 27.000,00m2
327 - Lote na Figueira próx. Indumak - R$ 10,000,00
328- Terreno com 880m2, com 670m2 de área construída, Rua Emmo Stein.

329 - Lote com 539,35m2 no Loteamento Versalhes - Rua 13 de Maio.

330 - Terreno em Guaramirim d 1.101m2 de esquina - no centro

331 - Terreno/Guaramirim próx. Laboratório na Rua do l-lospäal

�. HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), nº 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

111 - Casa em alvenaria d 410m2 - num terreno de 990m2 - próx, Baependi
112 - Casa de alv. d 268m2, terreno d 1202m2 próx. Duas Rodas

115 - Casa de alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m2

APARTAMENTOS

VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A MAQUETE DO

"RESIDENCIAL GEHRING"

201 - Ap. em contrução no "Residencial Bartei" - próx. Terminal Rodoviário
202 - Choperia da Praça com todos osmóveis e utensmos necessários para funcionamento

203 - Ap. no "Amizade" d2 quartos - entro R$17.000,00 + prestações de R$ 320,00/mês
204 - Ap. "Isabella", com 2 elevadores, piscina, duas vagas de garagem - R$ 65.000,00
205 - Apto. "Cond. Amizade" - com 2 quartos - entr. R$ 15.000,00 + financiamento

206 - Apto, "Cond, Amizade", 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 + financiamento

207- Ap. "Cond. Amizade" - 3 darm. Entrada R$ 18,000,00 + financiamento

208 - Apto. "Residencial Tulipa", em construção, ent. R$ 24.000,00 + parcelas
209 - Ap. Ed. Virgínia com 1 quarto - Centro

212 - Apartamento com 4 dormitórios "Ed. Santa Terezinha" - Centro

213 - Cobertura no Ediíício "Argos" na Rua Jorge Lacerda - Centro

214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m2

215 - Ap. d 1 suíte + 2 quartos no "Ed�ício Argos",
TERRENOS

302 - Terreno no Centro - Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe Frenzel

303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1 ,537,06m2, esquina com Frederico Bartel

304 - Terreno na Marecj1al Deodoro d 1.930,18m2
305 - Terreno em Guaramirim - d1.3SOm2 - fundos Supermercado Breithaupt
306 - Chácara no Rio Cerro d 75 morgos, d água, palmitos e árvores nativas

307 - Lotes no Loteamento "Recanto Verde" - Próximo da Malwee - R$ 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana na Barra - R$ 19.000,00 à vista

309 - Terreno no Lot. "Camposampiero" - R$14.000,00 entr.+11x de R$ 345,00
310 - Terreno na Praia de Itaguaçu - S. Francisco do Sul com 726m2 - Beira Mar

311 - Lotes d538m2, próx. Facuidade - R$ 8.50<) ,00 ou R$ 4.000,00 ent. +36x de R$2SO ,00
312 - Terreno naWatter Marquardt com 660m2, d 22m de frente pl asfalto
313 - Chácara no Poço Dantas com 1 03.000m2 - R$ 25.000,00
315 - Chácara no início do Rio Molha com 150.000m2•

316 - Área de 7.066m2, sem benfeijorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha d1 .300.000m2 - c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc.
318 - Terreno de esquina na Rua Aloísio Boeing com 546,60m2de área
319 - Terreno na BR-280 Jguá/Corup;l d9.627m2 - R$16.000,00
320- Terreno com 1 0.000m2 na RuaWoijgangWeege - R$ 20.000,00 - Próx. Fleischamm

321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - d 510m2 - R$ 25.000,00

IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO PONTUALIDADE NOS

PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
401 - Salas comerciais corri 50m2 - Rua Venâncio da Silva Porto - próx. Weg I

402 - Sala comercial Av, Getúlio Vargas - 1" andar - Centro - R$ 250,00
403 - Galpâo Industrial com 250m2 - Na Rua Leopoldo Janssen - R$ SOO,OO
404 - Sala comercial com 130m2 - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405 - Sala coml. d 45m2 - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro
406 - Sala comI. d 150m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz

407 - Sala comi. na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
408 - Sala comI. com 100m2 - Chico de Paulo - R$ 4SO,00
409 - Sala comercial com 30m2 - próx. Caixa Econômica

410 - Apto. com 2 quartos "Ed. Ender' - Rua Joinville - R$ 350,00
411 - Casa de madeira na Vila Lenzi com 4 quartos
412 - Apto. no "Isabela" d 1 suíte + 2 quartos
413 - Apto Ed. Carvalho com suíte 2 dormltórlos dep. emprego - Centro

414,- Sala comercial com 170m2 d estaco - R. Cabo Harry Hadlich - R$ 350,00
415 - Casa de madeira no bairro Ana Paula IV - com 3 quartos - R$ 230,00
416 - Casa na Rua Preso Epltácio Pessoa - ótimo ponto comercial - R$ 380,00
417 - Casa em alvenariacom 1 suíte + 2 qtos na Rua Campo Alegre - R$ 440,00
418 - Galpâo Industrial na Rua Francisco de Paula com 500m2 (novo)
419 - Apto, com 3 darm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt - R$ 400,00
420 - Apto, com 2 darm. em cima Calçados Beber - R$ 370,00
421 - Casa em alvenaria com 3 quartos no Bairro Água Verde - R$ 3SO,00
422 - Salas comerciais com 120m2 e 150m2 na Rua José Emmendoerfer - próx.
Weg I

\B'O!S

CASAS

101 - Casa no Bairro Czemiewicz, num terreno de 900m2

102 - Casa em alvenaria d 270m2 no alto - 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC social +

lavabo + sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem
103 - Casa em Barra Velha com 3 quartos - alvenaria - R$ 20,000,00
104 - Sobrado em alvenaria próximo do futuro teatro da Scar - Czemiewicz

105 - Casa em alvenaria semi-acabada no Água Verde - R$ 42,000,00
106 - Casa de alvenaria d 4 quartos + 1 banheiro - entrada Rio da Luz - R$
50.000,00
107 - Sobrado em Curitiba - PR - Véndeltroca por imóvel em Jaraguá do Sul- SC
108 - Casa em Guáramirim d +ou- 400rri2 + 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv,

Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal p/ clínica ou restaurante

109 - Casas geminadas naHa Blaezer, em alvenaria R$ 18,000,00 ent. + 21 x R$
195,00
110 - Sobrado em alvenaria num terreno d 8.1SOm2 de área na BR-280 - Acesa

casa em Joinville, no Bairro Glória,

e

ue

.

COIVIPRA. - VENDE -

A.LUGA. - A.DIVIINISTRA.ti/ho
RuaPacrePedro Francken,65-Cen1ro
FoneIFax: (047)372-3412-Creci 1749-J

'CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

Imóveise

10

,nl

a

CORRETOR o E

CRECI 8054

REPRESENTAÇÕES IMOBIUÁRIAS LTDA.

ReC. 4104 - Apto. no Ed. Andrea - R. Emma Ziemann, 68 - Czerniewiez - cl 101,19m2 - I suíte + 2 dorrn - R$ 24,000,00 +

finane.

ReC. 2038 - Terreno em Penha - ao ladodo Beto Carrero - cl 5.257m2 - R$ 20.000,00
ReC. 1292 - Casa alv. em Joinville, no Bairro Glória - Rua dos Bandeirantes, 317 - cl I suíte + 2 dorm, closet, sala ampla cl 2
ambientes, em desnpivel, bar, lavabo, quintal cl piscina, grade em todas as janelas, porteiro eletrônico, antena parabólica,
churrasqueira, cl linha telefônica instalada - R$ 53.000,00 + financ, R$ 490,00 pl mês (aceita imóvel em menor valor)
ReC. 1387 - Casa alvo na Vila Lalau cl 138m2 - terreno cl 394,80m2 - 1 suíte + 2 dorrn. - R. Albeta Santos Dumont, 325 - R$

74,000,00
ReC. 2119 - Terreno no Lto. São Cristóvão Amizade cl 318,50m2 - R$ 11.000,00
ReC. 2185 - Terreno em Barra Velha - cl 280m2 - R$ 4,000,00
ReC.4106 - Apto. no Edif. Juliana - R. Gumercindo da Silva, apto. 102 cl l39,46m2 - 1 suíte + 2 dorm. cl sacada - R$

63.000,00
ReC. 2187 - Casa alv. Água Verde cl 322,50m2 - Entrada Guincho 21rmãos - R$ 12.500,00
ReC.1389 - Casa alv. cl 144m2 - R. Bertholdo Bruns - [Iha da Figueira - 2 dorrn. + 2 bwe e demais dep. R$ 50.000,00 quitado
ou R$ 45.000,00 + financ. R$ 150,00 pl mês (19 anos)
ReC.1390 - Casa alv. cl 115m2 - R, Ferdinando Pradi, 118 - Centro - 3 dorm, + 2 bwe - pröx. ao Lar das Flores - R$ 79.000,00
ReC. 139T� Casa alv, em Guaramirim - R. Pedro Francisco K'lein, sin° - lugar nobre - centro cl 80m2 - 2 dorm. - terreno cl

504m2 - R$ 25,000,00 + financ. R$ 147,80 pl mês
ReC. 1393 - Casa alvo cl 52m2 - R. Adão Noroski - terreno cl 570m2 - R$ 10,000,00 + financ, 14 anos de R$ 362,00 pl mês.
ReC. 4100 - Promoção - Apto, 2 dorm. sala/copa, cozo garagem, bwc, área de lazer cl quadra de esportes, churrasq. e

parquinho cl portão eletrônico e interfone, antena parabólica instalada - no Cond. Resid. Amizade - R$ 28,000,00 - Totalmente

vazio e quitado, aceita carro até R$ 12,000,00 e parcela a diferença
Ref.5008 - Casa comercial alugada para Clínica - R. Reinaldo Rua - centro cl 117,40m2 - terreno cl 375m2 - sala ampla de

atendimento e demais cômodos - R$ 145,000,00 (aceita-se proposta)
ReC. 1400 - Casa alv. cl 110m2 - R. Erich Koth - após Sup. Waldemar Rau - 6 km do centro de Jaraguá do Sul - 3 dorm., terreno
todo murado, casa averbada - terreno cl 498,40m2 - R$ 28,000,00
Promoção: Terreno cl 450m2 - Defronte ao Salão Amizade - pronto para construir, rua calçada pl apenas R$ 7:O'OO,On entrada
+ 12 x R$ 584,00 pl mês

� Casa nova com 210m2 - I suíte - 2 quartos - pisc ina - Rll�José Rosá - asfaltada - Barra
do Rio Cerro _ R$ 85.000,00
� Casa com 204m2 - 2 suítes - terreno 352m2 - Figueira - próx. Gráfica Dalmolini -

R$ 37.000,00 + financiamento.
o) Casa alvenaria com 112m' - 2 kitinetes nos fundos - Rua José Rosa. 138 - asfaltada-
Barra do Rio Cerro - R$ 37.000,00 ,

o) Casa alvenaria com lanchonete - com 260m' - Terreno 737m' - Rua Valdemar Rau, 850
- Rau - R$ 50,000,00
o) Casa de alvenaria com 190m' - Rua Guilherme Her ing. 31 - Centro - R$ 90.000,00
o) Casa alvenaria com 114m' - Terreno 430m' - Rua Esmeraldina Junke s, 413 - Vila Lenzi
- Rua calçada - R$ 37.000,00
I::) Casa alvenaria com 120m2 - terrreno 392m2 - 3 quartos - Rua José Panstein - Ilha da
Figueira - R$ 50.000,00 - Aceita troca por chácará.
� Casa alvenaria com 210m2 - I suíte - 3 quartos - garagem 3 carros - Rua Ângelo Beneta.
123 - Figueira -'R$ 65.000,00
o) Casa com 147m' - Terreno SOam' - Rua Herich Milke, 50 - Centro -'próx. Auto peças
Papagaio - R$ 78.000,00
o) Apartamento com 2 quartos - Barra do Rio Cerro - R$ 12.000,00 + financiamento.

5,

o) Chácara com 71.000m' - fazendo frente em 143 metros com a Rua Rio da Luz - próx.
Ceval - Excelente terreno - também para Loteamento - R$ 120.000.00 - Aceita casa/carro
no negócio.

o) Terreno com 2.496m' - 42,45 x 58,80 - Rua Francisco Hruschka - próx. Arroz Urbano/
CAIC - Rua calçada - R$ 67.000,00
o) Terreno com 420m' - 14x30 - barra do Rio Cerro - próx. Mercado Fritzke - Rua asfaltada
- R$ 12.900,00 - parcela em 3 x R$ 4.300,00
o) Terreno com 450m' - Rua Constância Feder Frank - Vila Nova - próx. Gatos & Atos - R$
21.000,00
e::) Terreno com 364m2 _ 14x26 - Rua Germano Kritzmacher - bairro Czerniewicz - pröx.
HOSpital do Morro - R$ 16.500,00
o) Terreno com 420m' - t 5x28 - Barra Rio Cerro - próx. Malhas Agha - R$ 13.000,00
e::) Terreno com 6'19m2 - Rua João Nunes - Bairro Czerniewicz - próx . Hospital do Morro-R$ 34.000,00 - de esquina - Rua calçada.

-

o) Terreno com 450m' _ I 5x30 - 'Rua Adão Norosky - Vila Lenzi - próx. Mal. Const. Pirmann
- Rua calçada - R$ t4,500,00

Ro) Terreno com 390m' - 13x30 - Loteamento César Picolli - próx . Fundição Vitória entr.
$ 3.500,00 + 5 x R$ 1.200,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

A ITAIVAN FIRMOU CONVÊNIO NO MÊS DE JUNHO COM O
HSBC BAMERINDUS PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1550 • Galeria Lourem· sala 3

Jaraguá do Sul· Centro· SC - Cep 89259-200

Fone/Fax: (Q47)371-3724 - Celular (047) 975-0330

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INfERIMÓVEIS
A Chance do seu Futuro

Fone: (047)371-2117
RuaJoãoPicolli, 104
.IaraguádoSul-SC

I

IMOVEIS
COMPRA - VENDE - ALUGA

GREGI8240

VENDA RÁ',DA E SEGURA
• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com

724m2. R$ 70.000,00 negociáveis.
• Casa de alvenaria com 2 quartos em Guaramirim
R$ 20.000;00 negociáveis, aceita terreno em Jaraguá do Sul.
• Casa alvenaria em Schroeder I, 3 quartos, 130m2-
R$ 15.000,00 negociáveis, aceita carro.
• Casa de madeira, Nereu Ramos, terreno com 819m2 todo murado na rua

principal- R$ 32.000,00 negociável (especial)
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima

localização. Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)
• Casa Guaramirim perto móveis Tironi com 270m2 semi-pronta com terreno de

420m2. Valor R$ 25.000,00 aceita chácara.
• Casa ótima localização Rua Equador, nº 83, c/170m2 - terreno 500m2 - central.
Valor R$ 100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa alvenaria no Ana Paula c/100m2. Valor R$ 25.000,00 + financiamento

R$ 60,00 mensal

• Apto. central com 1 suíte mais 2 quartos, área de 140m2,
R$ 65.000,00 quitado ótima localização.
• Apto. Edifício Jaraguá - Centro - 2 quartos mais dependências - R$ 24.000,00
mais financ. R$ 80,00 mensais.
• Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$19.000,00 mais Financiamento.
• Apto. no Cond. Residencial San Rafael, 3 quartos -

R$ 18.000,00 mais financiamento R$ 257,00 mensais.
• Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$
55.000,00 aceita carro (negociável)

• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão
R$ 35.000,00
• Terreno no Rau com 990m2 plaino R$ 21.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00,
negociáveis.
.Terreno Ilha da Figueira Lot. Piazera I com água e luz - R$ 8.000,00 negociáveis.

VENHA PARA A MELHOR PRAIA DE SC - ITAPEMA - MEIA PRAIA

• Apto. 1 suíte mais 2 quartos, com ampla sacada com churrasqueira privativa,
com vídeo-porteiro, ótimo acabamento - R$ 10.000,00 entrada mais 100 x R$
600,00 pelo CUBo
• Apto. 1 suíte mais 2 quartos, ótimo acabamento, com churrasqueira na sacada
R$ 60.000,00 ou entrada mais financiamento em 40 x direto com a construtora

sem burocracia.

COMPRAMOS'E VENDEMOS TELEFONE

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES.
TEMOS FINANCIAMENTO BANCÁRIO - 372-1347

Rua Epitácio Pessoa, nº 60 - Centro

ao lado do Corpo de Bombeiros - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: (047) 372-1347

.
-

que você

esperava!

LOTEAMENTO
ADELINA
* Lotes cl 570m2,
prontos para
construir.

Rua: Lateral Mal.
Castelo Branco

(Schroeder)
Próximo Marisol

Preço: R$ 5.500,00
à vista ou

R$ 1.500,00 entrada

••••••••••••••••••••••
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Barra Sul
Imóveis

OPORTUNIDADE
Apartamento

Residencial - Parque
Amazonas

Apto. com 3 dorms. - 90m2
30 andar - próximo

Shopping Americanas -

loinville

Valor R$ 26,000,00 +

financiamento

(10 anos - R$ 450,00
pl mês)

Telefone: (047) 372-0605

FONE: (047) 372-2734
VENDE

TERRENOS

1, Terreno cl 343,OOm' (12x28,('), defronte Ciluma, na Barra, 6x R$ 3.000,00
2, Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee Malhas, 10% entrada e saldo em até 50x ' R$

10000,00
3, Terreno cl 448,00m', Lot. Papp, Rua 541 - R$ 22.000,00
4, Terreno cl 672,OOm' (20x33,60), Lote n' 25, Condominio Azaléias - R$ 21.000,00
5, Terreno cl 3.480,OOm',loteamento San Joseppe, Vila Nova, R$ 45.000,00
6, Terreno cl 434,OOm', Resideneiallmperador, bairro São Luis - R$ 8.500,00
7, Terreno cl 384,OOm', Bairro São Luiz, R$ 3.000,00 entrada + 20 x R$ 400,00
8, Terrenoe/5.000,OOm" Rua Horácio Rubini, Rio Cerro I, antes da Nanete Malhas - R$ 45.000,00

Vendo telefone prefixo 371, Valor R$
750,00, Tratar 371-7070,

Vende-se chácara em Nereu Ramos,
com 100margas, clágua e luz, Va/ar

R$ 35 mil. Tratar telefone 371-6112,

Faço móveis sob medida (projeto +

execução). Tratar 370-4156 com

Sebastião.

Vende-se 110 centro, terreno com

415m2, R$ 18,000,00, Tratar 371-

6112,

Vende-se no Baependi, próximo a

Marisol, terreno com 500m2, R$ 20

mil. Tratar 371-6112 ..

Vende-se com 500m2 e casa de

187m2, 4'quartos, 2 bwc, quarto de

empregada + garagem, próximo a

Igreja São Judas, Valor R$15 mil +
30 x R$ 500,00, Aceito carro,

Telefone 37]-61/2,

Cuido de crianças de O a 6 anos em

qualquer período. Tratar 371-4066.

Vende-se ce lu la r com linha

instalada. Aparelho Motorolla cl 2

baterias finas, carregador para
carro e residência. Tratar apenas R$
300,00, Tratar 370-0975,

Compramos carro acima do ano 90

para revenda, Telefone 435-]723 ou

964-7663, com Acácio,

Vendo ou troco residência em São

Bento, com 3 quartos, sala, copa,
cozinha, garagem, terreno 650m2,
bem localizada. Aceito carro com

Mozart, Telefone 371-0590 ramal

210,

- parcela
9 - Terreno cl 800,20m' - Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 16.000,00
10 - Terreno cl 450,00m' - Lot. Versalhes IV, Bairro Amizade, R$ 15.000,00
11, Terreno cl 324,OOm', Lot. Steinke, na Barra - R$ 11.000,00, parcela
12, Terreno cl 673,58m', Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra, R$ 20.000,00 - 50%

entrada, saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno.

SíTIOS I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

8, Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências - R. Ângelo Rubini, 1053, na Barra I
- R$ 320,00
9 ' Apartamento cl 1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia, R, Egidio Busarello, na Barra - R$ I
150,00 I10, Apartamento cl 3 quartos, 1 suite, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt

'

- R$ 350,00 I
11 ' Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências, murada, Rua 721, próximo ILot. Ouro Verde - R$ 230,00
12 - Casa de alvenaria e/2 quartos e demais dependências - Lot. Hanemann ' R$ 170,00 I
13 - Casa de alvenaria (meia água de fundos), cl 1 quarto, Rua Luiz Bortolini, 45· R$ 100,00

I14 - Casa de alvenaria, cl 3 quartos e demais dependências, toda murada, Ilha da Figueira - R$

moo I
15 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, murada, Lot. Rosá, R$ 280,00
16 - Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem, atrás do Parque Malwee - R$ 180,00 I
17 - Casa mista, 3 quartos, lavanderia, garagem, churrasqueira, Rua Ângelo Rubini, 952 . R$ I350,00

.

18 - Galpão de.alvenaria cl 340,00m', Rio Cerro I, próximo Nanete Malhas - R$ 560,00.

1 ,Sítioe/62.500,OOm', Tifa Rapp, distante 3.500mts da Malwee - R. Exp. Arnoldo Hornburge/easa
de alvenaria cl 150,00m' e do caseiro em alv. cl 50,OOm', piscina e/77 ,OOm', ã'gua natural, aceita
outro imóvel no negócio' R$ 30.000,00
2,Sítiocl267.500,OOm', edificado com um rancho eummangueirão, com quatro lagoas com peixe
(tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, cl 190.000,OOm' de pastagem, localizada
Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceita carreta com cavalinho,
caminhão Mercedes) - R$ 40.000,00

CASAS

1 -Casa de alvenaria cl 70,OOm' e mais 70,OOm' referente garagem, ehurrasqueira,lavanderia, 2
banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem pl 2 carros, Rua 25 de Julho, 884 - Vila Nova

R$ 55.000,00, Aceita troca por apto em Camboriú.

2, Casa mista cl 56,OOm', 2 quartos, Lot. Cirilo Zanghelini - R$ 5.000,00 entrada + 29 x R$ 170,00
3 - Casa em alvenaria cl 192,OOm', terreno com 800,OOm' (20x40), Rua Angelo Rubini, 1.030,
Centro da Barra, R$ 110.000,00 - aceita outro imóvel como parte de pagamento.
4, Casa madeira cl 138,OOm', terreno 429,OOm' (16,60x25,80), Rua Pastor Albert Schneider, na

Barra, defronte Super Fritzke - R$ 22,000,00 = 50% entrada, saldo a combinar, aceita carro até

10.000,00

LOCAÇÃO
1 -Sala comercial cl 33,OOm', Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 200,00
2, Sala comercial cl SO,OOm" Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
3, Sala comercial cl 120,OOm', Rua Walter Marquardt - R$ 250,00
4 - Apartamento cl 3 quartos e demais dependências - Rua Bertha Weege, 3086, na Barra - R$

180,00
5, Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Angelo Rubini, proximo a lanchonete Pingüim, R$
320,00
6, Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Camilo Andreatta, na Barra - R$ 230,00.
7 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, perto Nanete Malhas

,R$ 250,00
.

RUA ANGELU HUtsINI, 1224 - 5ALA 09
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MARIMAR IMÓVEIS LTDA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 • Barra do Rio Cerro

Fone: (047) 376-3037 - CEP 89260·200

Jaraguá do Sul- SC - CRECI • 1989·J
PLANTÃO: 973·3341

marimar@netuno.com.br

BARRA
UM CONJUNTO: Sendo 2 aptos, térreos de 52m2 com 2 quartos, sala, cozinha, bwc e lavanderia

cada um e 2° PISO: I apto. de 104m', com 3 quartos, sala, cozinha, BWCe lavanderia. Frente e um

lado com sacada - Terreno com 336m' - R$ 70.000,00 (aceita proposta).
CENTRO: UM GALPÃO de alvenaria (pré-moldado) com área construída de 17xl5 e 2° PISO

interno de II Om? - Terreno de 17x33 - R$ 135.000,00 (aceita proposta)
Lindos lotes Residenciais - em vários pontos - loteamentos

aprovados - prontos para construir.

Venha morar no que é seu com pequena parcela de entrada e o

saldo em até 36 vezes

Atenção para esses terrenos

Excelente terreno de esquina com 1.792m' - Rua João Planincheck (25,6 frente x 70

fundos) • R$ 60.000,00 (negociável)
4 terrenos com 1.050m' cada - Rua João Planincheck - R$ 35.000,00

(15,00 frente x 70 fundos) - negociável
ÁGUAS CLARAS: Casa de alvaneria - piso térreo 109m', sala, cozinha, 3 quartos e garagem
comum - 2° PISO: de 36m', próprio e completo para festas recreativas - Terreno 950m' - R$
28.000,00 (aceita lote Bairro Vila LENZI e/ou Vila RAU, financia saldo em até 2 anos)
LOCAÇÃO:
SALA COMERCIAL: Rua João Franzner - 55,oom' - R$ 250,00

Rua João Januário Ayroso - 125m' - R$ 500,00
Rua João Januário Ayroso - 63m' - R$ 250,00

Casa Residencial: Rua Padre Aloisio BOEING - R$ 220,00(3 quartos, sala, cozinha, dispensa, banheiro,
garagem)

TELEFONE PREFIXO 376

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE·NOS"

��.il�.�RA;; ,IMÓVEIS

VENDE:
Terreno: Bairro Ilha da Figueira com 450,00m2 -

R$ 9.�00,00. Aceita-se proposta.

Terreno: Bairro Vila Nova. Rua 489 com 382,50m2-
R$ 18.000,00.

Apartamentos no Residencial

Jardim das Mercedes, Bairro Vila Nova.
Entrada de R$ 800,00 e parcelas de R$ 209,00

. DsA
ZJI
CREA 444e1-3

* Serviços (Projetos) de Engenharia
Civil *Desmembramentos

* Lotemanetos

Rua 25 de Julho, 1829 - Vila Nova

Fone: (047) 372-1438CONSTRUTORA E
INCORPORADORA

iiÂ Lar línóveis
�� Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

Casa de alvenaria c/243m2 na Rua Fritz Vogel, Centro - Entrada mais

parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria c/70m2 no Lot. Vieenzi e Gadotti
Casa de alvenaria c/146m2 na Rua Francisco de Paula

Casa de alvenaria cl 70m2, próximo à Nereu Ramos, aceita-se carro

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro c/540m2

Terreno na Rua Francisco de Paula c/650m2

Terreno no Lot. Divinópolis, Ilha da Figueira c/397m2

Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider cl 3.080m2, aceita-se troca

Terreno na Rua Alphons Maria Schmatz c/630m2, Centro - Schroeder
Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no Lot. Vicenzi
e Gadotti, Bairro Santo Antonio'
Chácara em Três Rios do Norte c/ 23 morgos, 2 casas, água e luz

Chácara em Ribeirão Cavalo c/ 8 morgos, água e luz

Chácara em Rio Molha c/ 30.000m2, aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha, transferível
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

I
I
I
I
I
I
I
I

\ I
I

�

"".""." ..... """"."'""",

DON' lORENZO"t)
RUA MARINA FRUTUOSO ESQ. LEOPOLDO M�LHEIRO

APARTAMENTO -2 QUARTOS
1 suíte, 1 quarto, BWC�ocjali sala estar/jantar, sacada com

churrasqueira, copa/cozinha, lavanderia, 1 vaga de garagem
FORMAS DE PA<MMÉt.lTO

..

Área tipo 3 - 118;51rn�
Área tipo 4 - 122;

APARTAMENTO - 3 QUARTOS
1 suíte, 2 quartos, BWC social, sala estar/jantar, sacada
com churrasquelra.;copa/cozinha, lavanderia, i \tàga de
garagem

.0"

FORMAS DE PAGAMENTO .,

Área tipo 1. -H1'AOm2 - parcelas de R$ 828,03
Área tipo 2 - 1i18,55m2:" parcelas 'de R$ 869,82

':',
. ."

o EDIFfclO
7 pavimentos, 24 apartamentos, garagens, bicicletário, portão e porteiro eletrônicos,
central de gás, instalação TV a cabo/Antena Parabólica, fio terra para computador

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Amaryllis· Rua Ângelo TorineIli - Vila Nova
- Apto. c/147,00m2 c/ suíte + 2 quartos e demais dep., sacada c/ churrasqueira - Valor R$ 57.000,00 - término previsto em 6 meses.
- Apto. c/125,00m2, c/ suíte + 1 quarto e demais dep., sacada cl churrasqueira- Valor R$ 48.000,00 - término previsto em 6 meses.

Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari • Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m2, temos disponíveis apartamentos nO 301, 302, 501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cub's (R$ 1.563,84) por mês
Residencial Tulipa- R. Angelo Schiochet
- Apto. 303 c/suíte + 1 quarto e demaisdep.· Entrada de R$ 25.000,00 eassumirparcelas de condomínio de 1 ,707 Cub's (R$ 731,36) Término
previsto em 16 meses .

Edifício Tower center- Rua João MarcaltO, esquina com Clemente Baratto
- Apto. c/ suíte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
nO 702 c/237,OOm2 - Entrada de R$ 24.438,79 + assumir parcelas de condomínio de 2.480 Cub's (R$ 1.062,56)
nO 1001 c/241 ,20m2 - Entrada de R$ 25.500,00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.079,70)
- Apto. c/ suite + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
nO 1104 c/157,30m2 - Entrada de R$ 17.500,00 + assumir parcelas de condomínio de 1,661 Cub's (R$ 712,00)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 10.268,23 e parcelas de R$ 446,44.

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros \3 demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00

.

- Casa em alvenaria c/ aprox. 260,00m2 - R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Casa de campo em alvenaria c/250,00m2, ótimo acabamento. Terreno c/5.000,OOm2c/2Iagoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 21 0.000,00
- Sala c/ mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença
- Casa com 192,00m2 - suíte + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 70.000,00
- Casa de alvenaria c/ aprox. 150,00m2 - Rua Max_Wilhelm - R$ 80.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
- Casa semi-acabada de alvenaria c/120,00m2, num terreno de 945,00m2 - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 c/225m2 - suíte + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira, dep.
empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$ 120.000,00

TERRENOS
- Terreno c/ 350 m2 - Rua Lat. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00
- Terreno c/616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno c/420,00 m2 - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno c/86:000,00 m2 - (20.000,00m2 planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno c/364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300metros da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00,
corrigidas pelo salário mínimo
- Lote de esquina c/510,OOm2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote c/362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42,000,00
·02 terrenos c/900m2 - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. c/ Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro, c/ suite + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep. (sacada cl churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.
- Sala com mesanino Av, Marechal Deodoro, EdifíCio Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão Industrial c/660m2 - Rua João Januário Ayroso - .Jaraguá Esquerdo
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho, 170 - Ed. Alberto Marangoni
- Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Erica
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - R. Eleonora Satler Pradi, 307 - Ed. Anthúrio
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - Rua Antônio Canos Ferreira, 950

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Walter Marquardt, 623 • sala 4
Centro Com.! CarlosVasel

JaraguádoSul- SC
FONE (047) 372-0153 • 370-7238

CELULAR 973-5097
CRiCCI 1762-J

VENDE
Ref. 002 - apto. Edil. Joverli, 96m2, 3 quartos, 1 bwc + dep. R$ 55.000,00
Ref. 019 - Sobrado - 1 suíte, 2 quartos, 1 bwc + dep. R$ 59.000,00 próx.
Cepron
Ref. 134 - Casa madeira 70m2 - 3 quartos, 1 bwc + dep. Lot: Tecilla Amizade
- R$ 14.000,00
Ref. 151 - Casa mista 75m2, 2 quartos, 1 bwc + dep. Ouro Verde - R$ 13.000,00
+ 23 x de R$ 203,00 do terreno.

Ref. 022 - Casa alv. 120m2, 4 quartos, 1 bwc + dep. Barra do.Rio Cerro - R$

43.000,00
Ref. 031 - Casa alv. 127,50m2, 4 quartos, 1 bwc Vila Lenzi - R$ 35.000,00
Ref. 032 - Casa alv. 80m2, 2 quartos, 1 bwc + dep. Ana Paula III - R$ 25.000,00
Ref. 049 - Casa alv. 3 quartos, 1 bwc + 2 quitinetes com 3 peças - R$ 37.000,00
Ref. 050 - Casa alv. 182m2, 1 suíte, 4 quartos, 1 bwc + dep. Barra - R$ 25.000,00
ou financiado.

Ref. 056 - casa alv. 116m2 - 3 quartos, 1 bwc + dep. Rio Molha - R$ 13.000,00
Ref. 077 - Casa alv. 270m2, 6 quartos, 2 bwc + dep. Vila Nova - R$ 100.000,00
Ref. 088 - Casa alv. 96m2, 3 quartos, 1 bwc + dep. Rio Molha - R$ 13.000,00
Ref. 073 - Casa alv. 72m2, 3 quartos, 1 bwc + dep. R$ 18.500,00 + 36 parcelas.
Ref. 073 - Terreno 392m2Vila Lalau -.R$15.000,00
Ref. 076 - Terreno 392m2 Barra do Rio Cerro- R$ 25.000,00
Ref. 078 - 608m2 Loteamento Marquardt - R$ 20.000,00
Ref. 088 - Terreno 384m211ha da Figueira R$ 11.500,00
Ref. 100 - Terreno 6.225m2 - próx. Salão 25 - R$ 35.000,00
Ref. 101 - Terreno 398,25m2 Barra do Rio Cerro - R$ 10.800,00
ReI. 112 - Terreno 3.900m2 Estrada Nova - R$.18.000,00
Ref. 143 -. Terreno 325m2 - Loteamento Stein, Rio da Luz - R$ 9.000,00
Ref. 144 - Terreno 525m2 Barra R$ 12.000,00
ReI. 152 - Terreno 437,50m2 - próx. Prefeitua - R$ 17 .000,00

•

MB - Representações e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

, CREC/1667-J
•

Fone: (047) 371-0124 - Fax: 372-0266

VENDE E TROCA

RuaJúlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul- se

Casas:
Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, e/315m2, garagem pl 2 carros,

churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE CI
3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.

Casa de alvenaria cl 90m2, mais urna casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos Fritz Woguel,
138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$-43.ooo,00

Casa de alvenaria cl 252m2 - Rua Alagoas, 320 - Baitro ilha da Figueira - R$ 60.000,00 -

Aceita carro.

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno cl 322m2• Distante 30mts. da praia, no Balneário de 'I

Ubatuba (REGIÃO NOBRE) - R$ 50.000,00 - aceita carro.

Terrenos:
Terreno cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max

Doering,
.

Bairro Czemiewiez - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE - Valor R$
55.000,00

Terreno cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (REGIÃO NOBRE). R$
15.000,00 ou troca por terreno cl casa.

Terreno cl 3.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE

u:x::AÇÃODECASAS .

ili TIPO ENDEREÇO BAIRRO N°QUARTOS
VALOR R$ "ALV. Rua João Planinschek, 68 Vila Lenzi 3

70.000,00 :, ALV. Rua Henrique Marquardt fundos 302 Czerniewicz 3

81.000,00 iii ALV. R. Henrique Marquardt, 297 Czerniewicz 3

75.000,00 ij) ALV. Rua Jorge M. Oliveira, 20 Guaramirim 2 - I suíte

30.000,00 Im ALV. Rua PastoroW. Lange, 283 Guaramirim 3

O
é� ALV. Rua 789, n III Ilha da Figueira _

3
64. 00,00 (\; ALV. Rua Carlos May, 146 - Vila Baependi 2
48.000,00 Rua Harry Buckrnann, 60 Centro 3

55.000,00 ; ALV. Rua Adolfo Tribess, 409 Bairro Vieiras 2

�6i�:,� !I �t�: ��r�2������:�i�cker, 145 �f��olha �
42.400,00 ;; MAD. Rua Alfredo Schumann 172 Jaraguá Esquerdo 3

:!�!:!! i ENDEREÇO
.

=ÇÁODE::=�ARTOSI�iO�� í R. Walter Marquardt, 1133 apto. 2 B. Rio Molha 2
_. , : R. Preso Epitácio Pessoa, III. - Apto. 132 Centro cl suíte + 2 dorm.

1--------------------------------- ;\' R.Av.MarechaIDedooro,364apto.401 Centro 2

li R. Av. Getúlio Vargas, 49, apto. 202 Centro 2

!í R. Domingos da Nova, 154 Centro 1 suíte + 2 dorrn.

VALOR R$ 1� R. Jorge Czerniewicz ao lado 877 Czerniewicz 2
iii R. Bernardo Dornbusch, 1182 - apto. 13 Vila Lalau 2

30.000,00 ii; R. Jorge Czerniewicz, lado 877 Czerniewicz 2
10.600,00 !i R. Domingos da Nova, 334 - apto. 104 Centro I suíte + 2 dorm,
6.000,00 lii ----=�-----:------------------------

18.800,00 �! u:x::AÇÃODESAIAS
1(01.000,00 tI E-ND-E-RE-Ç-O------------=---------------V-A-L-O-R-$-64.000,00 1íí R. João Marcatto, 40 - sala 10 167,00
15.800,00 jlj R. Preso Epitácio Pessoa, 651 - Casa Com. 460,00

1--------------------------------- (li R. 25 de Julho, ao lado n" 133 - 200,00
VENDADEAPAR:{Al\1ENTOS i R. Walter Marquardt, 1133 - sala 2 250,00

ii! Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1594 - sala I 450,00
VALOR R$ 1,1; R. Guilherme Weege (Centro Med. Odontol.) 280,00
80.000,00 it R. Reinaldo Rau, 165 800,00

-------------------------------

VENDADE CASAS

TIPO ENDEREÇO BAIRRO ÁREA QTOS
ALV. R. Paulo Hafernann, 170 Ilha da Figueira I 45,00m2 03
ALV. R. Ernesto R. Sohn, 340 Czerniewicz 226,OOm2 02 + I suíte
ALV. R. José Rosa s/na Rio Cerro 250,00m2 03 + piscina
ALV R. Gustavo Lessmann, I? I João Pessoa 86,00m2 03
ALV. R. Cândido Tomazelli s/na , Sschroeder 260,00m2 05
ALV. R. Guilherme Koelher, s/na Vieiras I 56,00m2 03
SOB. Rua Luiz Chiodini, 220 Jguá Esquerdo I 85,00m2 02 + I suíte
MIS. Rua Antônio Gesser, 166 Czerniewicz 99,OOm2 03
MIS. Rua Leopoldo Janssen, 337 Centro 150,00m2 03
ALV. Rua Lourival Zocatelli, 234 Vila Lenzi 77,00m2 OI
ALV. Rua Maximiliano Hildelrneyer, 55 Vila Baependi 130,00m2 03
MIS. Rua Campo Alegre, 675 Ilha da Figueira 70,00m2 03
ALV. Lat. Rua Jaraguá s/na [lha da Figueira 121,00m2 02
MAD. Rua Tereza A. Hruscka, 329 Jaraguá Esquerdo 35,00m2 02

Rua Augusto Schwartz aolado 150 Amizade UO,00m2 02 + I suíte

vENDADE 'IERRENOS

ENDEREÇO BAIRRO
R. Manuel Francisco da Costa João Pessoa
R. Alb. Klitzke, 1874' Vila Rau
R. "F" - Lot. Santo Antônio Nereu Ramos
R. Otto Meyer Vila Lenzi
R. Rudolfo Tepasse, 361 Guaramirim
R. Leopoldo Janssen, 251 Centro
R. Henrich Augusto Lessmann Centenário

ÁREA
5.901,oom2
420,00m2
360,72m2
333,50m2

2.340,00m2
750,00m2
392,00m2

ENDERÉÇO
.

, Rua Emil Burow, 30
BAIRRO
Centro

QUARTOS
1 suíte + 2 dorm.

BAIRRO ÁREA
Centro 50,OOm2
Centro 120,00m2
VilaNova 28,00m2
Molha 28,00m2
Centro 50,OOm2
Centro 75,OOm2
Centro 66,51m2

VALORR$
350,00
350,00
280,00
450,00
250,00
230,00
250,00
360,00
350,00
450,00
350,00
200,00
200,00

VALORR$
300,00
500,00
300,00
350,00
560,00
370,00
300,00
370,00
300,00
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o sucessor do Daweoo Espero
Depois de
quatro anos, e

cerca de dez mil

unidades
vendidas, o
Espero cede

lugar ao nono
médio da
Daweoo. É o

Nubira, que
surge com estilo
meio insoso,

porém é atual e
tem como

chamariz bom

pacote de

opcionais, por
preços bem
convidativos.
O Daweoo
Nubira CDX é
um carro

contemporâneo, com
desenho meio
conservador demais,
tendo como maiores
ousadias a grade
frontal cromada com

desenho característico
dos demais modelos da

marca, e os vincos nas

laterais que perdem-se
no meio das portas.
O interior é simples,
porém, confortável,

com instrumentação
de fácil alcance e

visualização. O banco
do motorista e o

volante - ambos .

reguláveis em altura -,

ajudam a encontrar a

melhor posição de

dirigir. Para os

passageiros do banco

traseiro, bom espaço
para pernas e boa
altura livre até o teto.

O bom desempenho,

porém com um pouco
de barulho, é
garantido pelo motor

Chevrolet 2.0 16V (o
mesmo que equipava o

Vectra), que leva o

modelo à máxima de
190km/h. Já o porta
malas decepciona:
apenas 370 litros,
pouco para um carro

destinado a uma

família.
Em relação ao custo, o

... ::;��TA
Pneus novos e remoldodos
372-3574

modelo situa-se entre

modelos como

Chevrolet Vectra, Kia
Clarus, Mitsubishi
Lancer e Honda Civic.
O modelo básico sai

por R$ 26.160 e vem

com ar-condicionado,
travamento das portas
com acionamento a

distância, vidros
elétricos, preparação

o desenho
do novo

médio da
Daweoo não

chega a ser

para som (com quatro
alto-falantes e dois

,tweeters), entre outros.
A versão completa sai

por R$ 32.232
incluindo ainda air bag
duplo, freios ABS e aros

de liga-leve. A Daweoo
oferece assistência 24

horas, com dois anos de

garantia ou 50 mil

quilômetros.

GUINDASTES �

JARAGUA
Cargae
Descarga
Remoções
em Geral

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Monza,
ano 93, gasolina,
direcõo hidráulica,

4 portas, ou
troco por carro de

maior valor.
Tratar: 973-8262

com Pedro.

FIAT VOLKSWAGEN
IJ!J (fJ)[J[}!1!?(fJ)

Vende-se Fusca, ano
75, por R$ 1.800,00.
Tratar: 975-3169.

Vende-se Uno 85,
entrada + R$ 2.000,00
+ 9x de R$ 162,00
fixas. Tratar: 371-

9791.

Veículos
370-2022

CARROS

Vende-se Gol 1.0, 94/
95, prata, gasolina,
ótimo estado, por R$
7,5 mil, ou troco por
carro popular 4 portas
de maior valor. Tratar:
374-1828 com João.

Gol Plus completo (ar + direção hidr., trio elétr., CDs) bordô
Escort GL l6v modo novo + ar-direção cinza

Tempra 16v completo + couro cinza
Citroên verde

Omega GLS completo R$ 10 mil + financiamento branco

Tempra 16V completo cinza
0-20 S Turbo vermelha
Uno CS 1.5 R$ 4.500 + financiamento verde

97
97
96
95
94
94
94
94
94
94
94
94
93
93
93
92
92
.92
92
92
91
91
91
91
91
91
88
88
87
87
86
86
85

Vende-se Fiat 147, ano
79. Valor R$ 1.000,00.
Tratar: 370-7812 com

Moacir.

Vende-se ehevette,
\

ano 93, por R$
5.500,00 ou troco por
carro de menor valor.
Tratar: 276-0267.Ipanema

Escort
Corsa Wind

Logus GL

Logus CL
Uno CSL

Tempra
Chevette Júnior
Versales

Pampa 1.8

Tempra 4 portas
Gol
Kadett SLE com direção e trio elétrico
Verona LX l. 8

Apolo GL
Uno CS completo
Uno CS
Monza 4 portas completo
Opala 6 cilindros
Elba
Gol
Caravan gasolina
Santana CS
Monza SLE
Uno CS
M O TOS
Moto Space (melhor preço)
Titan

Today
CBX 750

Moto Titan consorciada - contemplada

azul
bordô
cinza
azul
branco

prata
prata
cinza
bordô

preta
azul
branco

champagne
prata
cinza
amarelo
creme

azul

Vende-se Uno ano 93,
eSL, 4 portas,

completo, rodas + trio,
R$ 7.500,00.

Tratar: 370-2310.

Vende-se Gol ct 1.6,
ano 91, azul metálico,
ótimo estado. Valor R$
6.500,00, emplacado,
até o ano 99. Tratar:
370-0975 com Denis.

Vende-se Opala
comodoro 88 com ar e

direção, prata, rodas
de Opala 92, R$

5.000,00. Tratar: 371-
8796, Paulo ou

Marcelo.

Vende-se Fiat 147, ano
79, por R$ 1.000,00.
Tratar: 370-7812. CHEVROLET

Vende-se Monza SLE,
ano 90, por R$
5.500,00. aceito

Fiorino Furgão. Tratar:
372-0189.

Vende-se- Marajó, ano

81, bom estado, por
R$ 2.500,00 ou R$
1.200,00 + parcelas.
Tratar: 371-4361 .

Vende-se Uno, ano 93,
2Q dono, gasolina, por
R$ 5.500,00. Tratar:

337-0440.

azul
verde
azul
verde
cinza
cinza

bege
Vende-seFiorino, ano

89, por R$ 4.000,00
em bom estado. Tratar:
371-1026 com Tânia.

,.'

verde 97
cinza 97
vermelha 9 I

preta 88

Omelhor preço!

Rua: Joinville, nQ 3573 - Jaraguá do Sul - se Vende-se Uno S; ano
89, cor branco,
gasolina, por R$

5.000,00. Faço negócio
com carro de menor

valor. Tratar: 370-4418
com Sr. Aroldo .

CÓDIGO DETRANSITO BRASILEIRO
Capítulo 1- Disposições Preliminares

Art. 20 São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os
logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que
terão seu uso regularrnentado pelo órgão ou entidade com circulação

.sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias

especiais.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas

vias terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas

pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas.
Art. 30As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, r:

bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou

estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas.
-;

Art 40 Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste

Código são constantes do Anexo I.

Vende-se Fiat Uno 1.5
R, ano 88, gasolina,
por R$ 4.900,00.
Tratar: 376-0084.

Vende-se Uno SX, ano
97, 4 portas, por R$
3.500,00 + 36x de
R$ 300,00. Tratar:

975-0175 com Odilon.Desde 1975

Seguro; Garcia
CORRETORA

Vende-se Uno Mille SX,
ano 98, cor prata, por
R$ 5.500,00 + 30x de

R$ 227,00.
Tratar: 370-2338.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
19 andar - sala 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788

Email: garcia@netuno.com.br

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

Fone: (047) 371-3504
Jaraguá do Sul - scLatoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OKSWAGEN.

Vende-se logus Gl, ano
93, gasolina, aros liga,
som, branco, ar-quente,
alarme, impecável,
emplacado até

setembro de 99, R$
8.500,00. Tratar: 370-

2310.
_---------

Vende-se Gol, ano 80,
por R$ 2.100,00.
Aceito proposta.
Tratar: 370-4515.

Vende-se Brasília, ano
76, por R$ 850,00.
Tratar: 371-5732.

Vende-se Voyage, ano
84, por R$ 2.200,00.
Tratar: 374-1144.

DIVERSOS

Vende-se caminhão Ford
Cargo, 1419, ano 91 por

R$ 20.000,00 +

financiamento - aceito
carro no negócio. Tratar:

979-2150.

FO RD
I

Vende-se Escort Ghia,
ano 88, por

R$ 4.500,00 e vendo
Escort Hobby,
ano 94 por R$

4.000,00 + 24x +

R$ 290,00.
Tratar: 371-1127.
----------

Vende-se Del Rey
Guia, ano 91, único
dono, motor 1 .8,

por R$ 6.500,00 ou

troco por Fiat ou
Gol 1000.

Tratar: 372-1865.
-----------

Vende-se Del Rey Gl,
ano 87, por

R$ 3.800,00, aceito
troca e venda
Fusca; ano 76,
R$ 1.800,00.

Tratar: 370-2401.
"""'----------

Vende-se Verona GlX,
ano 90, por R$
7.000,00 e vendo
Monza, ano 89,
gasolina, por R$

6.500,00.
Tratar: 370- i 276.

MOTOS Vende-se
Moto Honda NX,
ano 95, azul, por

R$ 3.300,00.
Tratar: 371-8575.

UM NOVO CONCEITO EM VEíCULOS USADOS!

VEíCULO ANO COR COMBo
Pick Up Fiorino 1 .0 95/95 branca gasolina
KadettGl 95/95 vermelho gasolina
Prêmio CS 1.6 90/90 vermelho gasolina
Gol 85/85 - branco álcool
Uno Mille 91/91 bege gasolina
Corcelll 80/81 azul gasolina
Monza SlE 2.0 90/90 azul álcool
Belina II l 83/83 azul álcool
POrati CL 90/90 azul gasolina
Chevette Sl 1.6 88/89 prata álcool
MonzaGl 93/94 prata gasolina
Fiesta 1.0 96/96 vermelho gasolina
Escort l 87/87 vermelho álcool
Parati Cli 1.8 96/96 prata gasolina
Uno S 90/91 cinza gasolina
RoyalieGl 92/93 prata álcool
Corsa Wind 95/95 vermelho gasolina
. OVO- N çOENOERE Rua Walter Marquardt, 1.855

Barra do Rio Molha - Fone: 370-7901/370-7166

Vende-se CG
Titan, contemplado com,
27 pagas + consórcio,
por R$ 2.000,00.
Tratar: 373-1090. Vende-se

Titan, ano 97,
completa, por
R$ 2.350,00.

Tratar pelo telefone:
.

376-1201.

Anote o NOVO TELEFONE para anunciar a

COMPRA, VENDA, ou TROCA de seu veículo:

370 - 79�9

Vende-se Honda CBR,
ano 90 por R$ 5.000,00.
Tratar: 392-3701 com

Jair.

AUTO MECÂNICA LATaRIA PINTURA

S4IRMÃOS PROCHNOW
,.... ,'::,,..

�..

FONE: 973-3347 / 376-0284

,

OS

Rua: Pastor Albert Schneider, 1104 -

Fundos Barra do Rio Cerro
900 mts. após Salão Botafogo - Jaraguá do Sul - SC

,

rea -Ilamos

Consórcio

Breitkopf
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.085
Sala 2 - Jaraguá do Sul - SC
Fone (047) 372-2527
http:fv.N.tw.breitkopf.com.br

N O V O END E R E ç O:
Rua: Reinaldo Rau, 433 (antiga GPAutomóveis).

Fone: 372-1455

o Consórcio
Breitkopf tem
a menor taxa
do mercado,
e ainda com

desconto
de 25% na

primeira
parcela. O
seu zero Km,
não importa
a marca.

MODELOS CREDITO R$ : PARCELA R$, DESCONTO R$ l' PARCELA R$

Gol1000 Mi 13.450.00 263.73 67,00 196,73

Gol Mi 16V 14.297,00 280.33 71.00 209.33

Uno Mille SX 2p 11.116.00 217.96 55,00 162,96

KA 1.0 11.892.00 233.18 59.00 174,18

Corsa Wind 1.0 12.343,00 242,02 58.00 184,02

Opção para Usados 7.803,00 157.10 38.00 119,10

Moto CG 125 Titan 3.160,00 75,67 15,00 60.67'

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOVIDADES

Audi A4 mais envenenado
Se um Audi A41.8 turbinado já é automaticamente

associado a um carro com aspecto esportivo, com boa

performance, imagine recebendo um kitpreparado
pela AVR, uma empresa criada pela própria Audi do
Brasil para personalização dos carros. Com o kit, a
velocidade máxima passa de 215 para 236 km/h. A
estabilidade também aumenta em relação ao modelo

original. O espírito esportivo fica ainda mais
evidente no visual, que adota novos pára-choques
dianteiro com grade do radiador, saias laterais e

spoiler. As rodas são aro 17. O modelo, na versão
completa, sai por US$ 83.667.

Mais velocidade e estabilidade no modelo preparado

Mais médios até dezembro

Chevrolet
o novo Astra, que demonstrou-se muito seguro e

,

ágil em testes na Europa, vem recheado de
novidades tecnológicas.Ótirno acabamento e espaço

interno também são pontos fortes.

Volkswagen
O recém-rejuvenescido Golf vem mais equipado e

mais seguro. Mesmo com desenho mais limpo e

atual ele ainda é muito parecido com o anterior. Será
fabricado no Brasil a partir de 1999, assim como o

novoAstra.

Fiat
O sucessor do Tipo na Itália será a grande novidade
importada da montadora. O Bravo, modelo duas

portas derivado do Marea, virá commotor 1.6 16V
do Palio.

Galloper: O jipão da Hyundai

Acordo operacional autorizou a Hyundai a fabricar o Galloper usando o Pajero como matriz

Se você notou certa

semelhança entre o Galloper
e o Pajero, com certeza não é
mera coincidência. É que o

utilitário esportiv� da

Hyundai usa a mesma

carroceria do antigo modelo
da Mitsubishi, porém, com
detalhes que garantem uma
certa personalidade.
Faróis alongados, nova

grade e um grande quebra
mato com faróis auxiliares

integrados; são as maiores

diferenças.
No interior, ficou tudo

igual ao antigo Pajero,
porém, os materiais usados
no revestimento interno são
bem mais simples que no

modelo da Mitsubishi.
O motor é robusto, porém

o desempenho não é dos
melhores. Na cidade é

pesado e pouco ágil, com
suspensão macia demais.
Para compensar o grande

tamanho, ele dispõe de

amplos espelhos laterais e

ainda um terceiro retrovisor
sob o capô, no lado direito,
para facilitar o estaciona
mento.

Apesar de ser mais

simples que os demais
modelos da categoria, o

Galloper não é o mais
barato. Ele sai por R$
55.587, mais caro que, por
exemplo, um Jeep Chero
kee (R$ 48.442,) ou um

Toyota Hillux (R$ 51.468,).

BATISTA PNEUS
Pneus Novos e Remoldados

Fone:

Rua Mal. Floriano
Peixoto, s/n° -

Jardguá do Sul

.lAIME MOTOS
PEÇAS * SERViÇOS E ACESSÓRIOS

Fone: 370-0676
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI 1741-J
IMOYEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Qtos Sui ·Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. PreçoR$ Informações Gerais

Sobrado 300 4 2 Centro R. Conrado Riegel, 127 120.000 Negociáveis
Sobrado 156 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Sobrado 303 3 2 Guaramirim R. Pedro Graf (Rausisse) 75.000 Parcela -aceita carro

Casa 160 3 2 João Pessoa R. Fritz Ster, 178 55.000 Negociáveis
Casa 90 2 Schroeder R. Valentin Zoz 35.000 Negociáveis
Casa Alven. 120 3 I Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 Terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. 150 3 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta
Casa Alven. 115 3 I Champagnat R. Irmão Magno, s/no 65.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 I Schroeder Rio Erna (MalhasCayrnan) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 90 3 I Lenzi Rua 423 próx. Giardini 35.000 Negociáveis
Casa Alven. 150 3 I Lenzi Rua Antonio Ayroso, 672 55.000 Negociáveis
Galpão 144 Nereu Rua Lino Piazera 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 96 3 I Amizade Res. Amizade - I o andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida
Apto. Pronto 96 3 I Amizade Res. Amizade - 3° andar 17.000 Assumir - CEF
Apto. Pronto 151 3 Centro Ed. Menegotti - 7° andar 45.000 Quitado
Apto. Pronto 110 2 Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/mês (74X)
Apto. Pronto 147 3 Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa
Apto. Pronto 152 3 Centro Ed. Schiochet - 3° andar 22.000 Assumir CEF I cozo BWC

Lote 480 15.0 x 32,0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 350 14,0 x 25,0 Nereu Ramos Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17.0 x 40,0 Ana Paula Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Lote 877 45,0 x 19,5 Vila Nova Rua Josephina Vavassori 21.600 Negociáveis
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30,0 x 28,0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 720 15,0 x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de. R$ 2.500,00 + 36 x R$ 250,00
Lote 900 30,0 x 30,0 Schroeder Rua Blumenau 19.000 Negociáveis
Lote 426 15,0 x 28,4 Jguá. Esquerdo Lot. Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900,00 + 36 x R$ 313,00
Lote 466 18,0 x 23,5 Vila Lenzi Rua 360 - Piermann 10.000 Negociáveis
Lote 867 17,0 .

x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis I Parcelado
Lote ComI. 514 20,0 x 25,0 Jguá. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urban ) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mat. Constr.) 200.00 Negociáveis I Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3700 43,3 x 30,0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista I Negocia
Terreno 10500 50,0 x 210,0 Nereu Após Nereu - BR-280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61,0 x 131,0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15,0 x 31,0 Figueira Residencial Piazera I 8.000 Ent. 2.000 + 48 x 260
Loteamento 442 13,0 x 34,0 Lenzi Residencial Piermann 15.000 Negociáveis - R$ 15.000,00
Loteamento 385 14,0 x 27,5 Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14,0 x 34,5 Sta. Luzia Residencial Geranium 8.000 sem entrada - R$ 230,00 p/ mês'
Loteamento Vários Vário!' tamanhos Vila Rau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Loteamento Vários Vários tamanhos Barra Residencial Satler Di versos 30% entrada - Saldo 36 x

Chácara 12600 63 x 200,0 Santa Luzia Rua Hermínio Nicolini - 760 25.000 Centro Sta. Luzia (parcela)

VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO n:

CASAS TERRENOS
• Terreno no lot. Enke (Barra) com 716,68m2 - R$ 10.000,00-
nego aceita parcelamento. fi.'• Terreno no Lot. Versales (Amizade) na Rua 13 de Maio, com ti

%
474,58m2 - R$ 15.000,00 - nego
• Terreno com 2 casas de alv. (de esquina), Rua Frederico Barg,
72

•

• Temos também terreno em loteamenos para venda:

'�'•..

;'.- Residencial Alzira Hardt - próx. Fheischmann/Royal
- Residencial Miranda - próx. Wigando Meier - 10 10t:C/
tratamento de esgoto
- Residencial Siewerdt - Rua Bertha Weege, 1000 metros da
Malwee
- Residencial Veno Volkmann - próx. a Ceval Alimentos
Obs.: Todos com plano de parcelamento

• Casa mista na Rua Francisco Schingen (Barra), com: 2 qros, sala,
coz, bwc, terreno com 50,00 x 50.00 = 2.500.00m' - R$ 15.000,00 nego
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aceita carro, terreno;

Casa de a1v. na Rua dos Imigrantes (Glória-Joinville), com: I suíte, 2
qtos, bwc, sala, copa, coz, lavanderia, garagem, linha telefônica,
parabólica, terreno com 12,0 x 30,0 = 360,OOm' - R$ 51.000,00 - nego • Casa de alvo em Schroeder, próx. Marisol,

com 1 quarto, sala, cozinha, Iavander ia, bwc,
rancho nos fundos, terreno com 20,00 x 31,50

metros = 630,00m2 - R$ 12.000,00 - nego

• Casa com 85,00m2 no Residencial Miranda,
próx. Meier, com 3 quartos, demais
dependências - casa mista nova -

R$ 18.000,00 - nego

• Kitinete alvenaria - Rua Arquimedes Dantas,
Vila Lenzi. Valor R$ 12.000,00 entrada mais

financiamento. Aceita-se carro.

Casa de alv, na Baia de Itagauçu, a 200 mts da praia, de 2 pisos com:
2 suítes, 2 qtos, bwc, sala, c/3 ambientes, coz, churrasqueira, lavanderia,
sacada, garagem p/4 carros, toda cercada - R$ 7'5.000,00 - nego

Rua Bernardo Dornbusch, 922
Vila Baependi - Jaraguá do Sul - SC

FONE: 371-2357

• VILSON
�..•l .• 'CORRETOR DE IMÓVEIS
� . CRECI 4936

VENDE

Terreno com 1.070m' na Rua Ernesto Emílio Horst,

próximo a Marisol - R$ 45.000,00 parcelado.

Casa em alvenaria ótimo padrão, 5 suítes, garagens para 3

carros, churrasqueira, etc, com 400m2• No centro da cidade
aceita-se apartamento no negócio.

Terreno na BR-280 com I 02.000m' sendo 197mts de frente

para B R, próximo Weg Química R$ 230.000,00

Em Schroeder I Residência de madeira, mais construção de
alvenaria na Vila Amizade ao lado do Bar Fuzil - R$

, 15.000,00

Apartamentos no Edifício Schiochet com 152m', suíte + 2

'quartos e demais dependências, móveis imbutidos, etc. R$
30.000,00 + financiamento.

APARTAMENTOS

I
APTO. com 166m', garagem, móveis irnbutidos, duas sacadas hidromassagem

I
- Edifício Carvalho, • R$ 100,000,00

CASAS
CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Carta de

Crédito - R$ 32.000.00
CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote nO 043 (22,
R$ 155,00) + R$ 22.000.00

I
f8�S��0� ALV. com 350m' Rua ceI. Procópio Gomes de Oliveira -

R$ICASA ALV. c/212m' - Terreno cll.060m' - Rio Molha - R$ 45.000,00
CASA MADEIRA cl 60m' - Terreno Rua Alberto Dellagiustina, n° 165

Figueira - R$ 18.000,00
CASA ALV. c/50m'- Constantino Pradi nOO64 (26xR$ 270.00)- R$ t 2.000.00
CASA MISTA cl 65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n" 86 - (26xR$195.00)
- R$ 12.000,00
CASA MADEIRA c/42m2 - Ouro Verde n° 74 (40xR$170.00) R$ 7.5000.00

I
CASA ALV. com 70m2- Terreno cl 375,OOm' Ana Paula IV Lote n0027 -

R$I
19.000,00

CHÁCARA .

TERRENO com 80.ooom' ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário 30'10
Plano o resto é acidentado - R$ 60.000,00

TERRENO
TERRENO de esquina com 960m' - Edificado com casa de alvenaria + 90m'

I
������� �::slo5-4�!': � °R�!azonas - Centro - Próximo a Scar -

R$I100.000,00
TERRENO com 15 x 27,50m Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' - lote n° 8 Loteamento Carnposarnpiero assumir (41 x
R$ 335,00) + R$ 7.000,00
TERRENO com 5.380m2 - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000,00
TERRENO com 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em

50x) - R$ 19.000,00, '

I
TERRENO com 336m2 - Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em

50X)-1
R$ 10.000,00
TERRENO

co.
m 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x) .

- R$ 10.000,00
TERRENO com 800m2 Loteamento F1amboyat (entrada e saldo em SOx) - R$
30.000,00
TERRENOcom651m2-Lote n0091 do Lotearnenro Ana Paula- R$12.000.00
Lote n° 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x
de R$ 160,00 + R$ 5.600,00

II
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de R$
180,00 + salde de R$ 3.500,00
Lote n° 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 47 pare. de R$ 180,00)
R$ 1.500,00
Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare. de 180,00) -

R$ 3.500,00

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CRECI 1462-1

LOCAÇÃO
CASA ALVENARIA, 4 quartos, garagem, murada, Rua
João Carlos Stein, próx. Campo do .Juventus - R$ 280,00
CASA MADEIRA, 3 quartos, Rua Amabile Tecila Pradi,
115, Jaraguá Esquerdo - R$ 200,00
SOBRADO parte térrea, 2 quartos, Rua João Doubrawa,
próximo const. Teatro, Czerniewicz - R$ 200,00
APTO. suíte, 2 quartos, dependência, Edif. Carvalho -

Centro - R$ 660,00
APTO. 3 quartos, garagem - Rua Leopoldo Manske, 85 -

Centro - R$ 370,00
APTO. 2 quartos, garagem, Rua Bernardo Dornbusch,
Vila lalau - R$ 270,00

quartos, lot. Raios de Sol, Barra do Rio Cerro. Valor

R$ 25.000,00. Aceita terreno demenorvalor. Parcela
se.

CASA DE ALVENARIA 70,00m2, ter. 420,00m2, 3

quartos, Rua Ana Tecila Ferreira, São Luís, cl asfalto
- R$ 22.000;00
TERRENO 405,00m2, Lot. Versalhes, Amizade, cl
fund. R$ 12.000,00 ou R$ 6.000,00 de entro e pare.
de R$ 500,00

.

TERRENO 491 ,40m2 - Rua Rio Grande do Norte, Ilha
da Figueira - R$ 12.000,00, aceita carro no negócio.
TERRENO c/378,00m2, Lot. Constantino Pradi, próx.
Móveis Pradi, Jaraguá Esquerdo - R$ 11.000,00
LOTEAMENTO RAIOS DE SÓL, lateral da Rua
Bertha Weege, lotes cl 416,00m2 e 572,00m2 - R$
9.200,00 e R$ 10.350,00 respect., entrada e parcelas
até 48 meses. UTILIZE SEU 132 PARA
PAGAMENTO DA ENTRADA.

VENDE
CASA ALVENARIA, 158,00m2, terreno 678,00m2, Rua
Victor Rosemberg, Vila Lenzi - R$ 65.000,00

.

CASA ALVENARIA, 105,00m2, terreno 525,00m2, Rua

470, cl asfalto, VilaLalau, frente DG da Weg II. Valor R$
35.00Ó,00
CASA ALVENARIA 187,00m2, ter. 416,00m2, suíte + 4

CONSULTE-NOS, TEMOS VÁRIOS IMÓVEIS
PARA VENDAS E LOCAÇÕES

Rua Reinoldo Rau, 144 - Centro - Fone: 371-9165 - .Jaraguá do Sul - SC.

Cama, mesa,
banho e bebê sob

encomenda.
Denara - fone 372-

0494 após
18 horas.

BORDADOS
, ,..,

AMA0
INVISTA EM JARAGUÁ DO SUL
Vende-se área comercial (2 salas) de 200m2 em

alvenaria com piso cerâmico, 2 banheiros, fino
acabamento, estacionamento próprio.

Toda área está projetada para mais um piso.
Rua Joinville, 2.96J
Defronte Weg II

Fone para contato (047) 370-1568
Valor R$ 100.000,00, condições a negociar

LOCAÇÃO
Cód. 603 - Casa alv. cl suíte, 2 qtos, após Malwee - R$ 450,00
Cód. 605 - Casa alv .. , 3 qtos - Água Verde - R$ 300,00
Cód. 607 - Casa alv., 1 quarto, cozinha, Bwc, Vila Lenzi - R$ 150,00
Cód. 615 - Casa madeira c/4 qtos, no Cond. Jacó Emmendoerfer - R$ 350,00
Cód. 634 - Apto. c/4 quartos na R. Reinaldo Rau - R$ 400,00
Cód. 635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Av. Mal. Deodoro
Cód. 638 - Apto. c/3 qtos, Ilha da Figueira - R$ 280,00
Cód. 639 - Apto. cl 2 qtos, Ed. Caetano Chiodini - R$ 320,00
Cód. 644 - Apto. cl 2 qtos., si garagem - Próx. Angeloni - R$ 300,00
Cód. 648 - Apto. c/2 qtos., si garagem - Ed. Jaraguá - R$ 290,00
Cód. 662 - Sala comI. cl 73m2, 2 bwc's - Rua João Picolli - R$ 350,00
Cód. 664 - Sala comI. em frente <).0 restaurante Califórnia - R$ 200,00
Cód. 670 - Sala cornl. com 37m2 - Rua Reinaldo Rau - R$ 220,00 - 1 Q piso
Cód. 683 - Salas comerciais no Market Place - R. Reinaldo Rau - CI garagem

VENDA
Cód. 111 - CASA NO CENTRO - Rua Ferdinando Pradi, de alv. c/115m', tendo 3 quartos - R$ 75.000,00 - Aceita casa de maior valor
Cód. 119 - IMÓVEL COMERCIAURESIDENCIAL NO CENTRO R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira c/ 506m' - Aceita casa como parte do

pagamento.
Cód. 124 - CASA DE ALV. NOVA NO CENTRO - Rua José Emmendorfer c/230m', suíte, 2 quartos, escritório - R$ 95.000,00
Cód. 158 - CASA NOVA NA BARRA - Res. Dona Juliana Papp, de alv.. c/162m', suíte, 2 quartos, churrasqueira - R$ 79.000,00
Cód. 201 - CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO - área de 130m', 3 quartos, terreno c/432m' - próx, Escola Cristina Marcatto - R$
45.000,00
Cód. 204 - CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO - área de 91m', terreno cl 480m' - R$ 44.000,00 - Próx. Conf. Mônica
Cód. 500 - CASA DE ALV. NA VILA NOVA - área de 122m', NOVA, suíte, 2 quartos - R$ 68.000,00
cee, 501 - CASA MISTA NA VILA NOVA - Área de 140m', c/3 quartos. ,

Cód. 553 - CASA DE ALV. NO CZERNIEWICZ, c/230m', tendo suíte, 3 quartos, garagem para 2 carros - R. Guanabara - R$ 75.000,00
Cód. 600 - CASA DE ALV. NO BAEPENDI - Área 400m', 2 suítes, 2 quartos, salas, churrasqueira - R$ 200.000,00
Cód. 902 - CASA DE ALV. NO CENTENÁRIO - 3 quartos, terreno c/392m' - R$ 50.000,00

.

Cód. 1023 - CENTRO'- Apto. c/ suíte, 2 qtos, garagem. Ed, Barão - R$ 50.000,00
Cód. 1015 - APARTAMENTO NO ED. CAETANO CHIODINI - c/2 quartos, dep. empregada e garagem - Entrada do Hospital São José.
Cód. 1024 - APARTAMENTÓ c/2 quartos, garagem na Rua Ferdinando Pradi. Troca por casa
Cód. 1026 - APARTAMENTO - c/ suíte, 2 quartos, garagem, pr6x. Colégio Alberto Bauer
Cód. 1028 - APARTAMENTO NO ED. CRISTHIANE MONIQUE - c/suíte, 2 quartos, 2 vagas de garagem, área total: 188m' - R$ 65.000,00
Cód. 2054 - TERRENO NA BARRA - Lateral da Rua Padre Aloísio Boeing c/300m' - R$ 12.500,00
Cód. 2502 - TERRENO NO VERSAILLES - Área de 420m' (14x30) R$ 11.000,00
Cód. 2503 - TERRENO NO CZERNIEWICZ - Área de 14x25 = 375m' R$ 15.000,00
Cód. 2103 - TERRENO NA VILA RAU - Fundos Tecnosol350m' (14x25) R$ 13.000,00
Cód. 2553 . TERRENO EM FRENTE ASFALTO - Entre Guaramirim e Massaranduba - Km 10 SC 413, área de 50.000m' R$ 40.000,00

Aluga - Administra - Compra - Vende

��
ftfoÇASA
Imobiliária& jardim

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 599· sl-1
Fone/Fax: 371-9999/ 370-0080
Ao lado da Lotérica Mega Sorte

Chácara - cl 88.aOOm' - c/2 casas (uma alv. e outra mista) galpão de 100m', 5lagoas, pomar, área de

pastagem, poço artesiano - Dua mamas (próx. Sociedade Camarada) - R$ 69.000,00 (aceita-se cada
em Jaraguá até R$ 45.000,00) CRECI770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999

CASA & jardim ALUGA
Casa alv, c/2 quartos e demais dep. - centro (próx. Beira Rio) R$ 440,00 CRECI770.98-J - Fone: 370·
0080 - 371-9999
Casa mista· c/ 4 quartos e demais dependo - Leopoldo Diel (início Jaraguá Esquerdo) R$ 280,00
CRECI770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Casa mista - c/2 quartos e demais dependo - Bernardo Kaestner (próx. Prefeitura) R$ 225,00 CRECI
770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999

,

Apto. - c/ 3 quartos e demais dependo - Getúlio Vargas - R$ 400,00 CRECI 770.98-J - Fone: .370-0080
- 371-9999

.

Apto. - c/3 quartos e demais dependo - centro - R$ 330,00 CRECI 770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Sala comercial65m' - R$ 250,00 CRECI 770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Sala comercial- 30m' - Getúlio Vargas - R$ 300,00 CRECI 770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Sala comercial - SOm' - Getúlio Vargas - R$ 350,00 CRECI 770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999

Galpão -1500m' - Leopoldo Manke - Centro - R$ 1.500,00
CASA & jardim VENDE - OFERTA DA SEMANA

Casa alvenaria -140m' - c/ suíte hidra, quarto, sala, copa, cozinha, sala p/ festa, bwc, área de serviço,
piscina - R$ 65.000,00 (aceita casa em barra Velha e ou carro no negócio) CRECI770.98-J - Fone: 370·
OOBO - 371-9999

CASA & jardim VENDE
Casa alv. 100m' , c/3 quartos e demais dependo - bairro João Pessoa próx. Bebidas Kienen) - R$
27.000,00 CRECI 770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Casa alv. - c/ 3 quartos e demais dependo + sala comercial> Vila Baependi - R$ 80.000,00 CRECI
770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Casa alv. 84m' - c/3 quartos e demais dependo Vila Amizade - R$ 52.000,00 CRECI770.98-J - Fone:
370-0080 - 371-9999

.

Casa alv. - cl 2 quartos e demais dependo - CENTRO (próx. Beira Rio) R$ 55.000,00 CRECI770.98-J·
Fone: 370-00BO - 371-9999
Casa atv, 140m' cl 1 suite cl hidra, quarto e demais dependo cl piscina - Vila Nova - R$ 65.000,00 (aceita
casa em Barra Velha P. ou carro no negócio) CRECI 770.9B-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Casa mista - 89m' (terreno 1.200m') - Rio da Luz - R$15.000,00 (aceita carro) CRECI770.98-J - Fone:
370-0080 - 371-9999

.

Apartamento - c/3 quartos e demais dependo - CENTRO - R$ 37.000,00 CRECI770.98-J - Fone: 370·
0080 - 371-9999

Apartam.ento mobiliado Enseada -104m' - cl suite, 2 quartos, churrasq. Coletiva, garaqem e demais

deoend- 100 metros da 'raia - Enseada - SFS - R$ 65.000,00 (aceita sala comercial em São Bento do

Sul) CRECI 770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Sala comercial- 65m' - Leopoldo Malheiro - Centro - R$ 38.000,00 CRECI 770.98-J - Fone: 370-0080
- 371,9999
Terreno 500m', murado, plano. pronto p/ construir - João Pessoa (próx. Luis Kienen) - R$ 9.000,00
CRECI 770.98-J ' Fone: 370-0080 - 371-9999
Terreno - 544m', pronto p/ construir - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00 CRECI770.98-J - Fone: 370-0080
- 371-9999

Vende-se divisória para sala
comercial brancas, com 3

portas. R$ 650,00
negociáveis. Telefone 372-
2294.

Vendo apto., 3 quartos R$17
mil + financiamento CEF,
aceito carro no negócio.
Tratar telefone 371-9762 ou

973-5602.

3.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul - 23 Vara

EDITAL DE LEILÃOIPRAÇA
PRAZO DO EDITORIAL: dias

OCA) Doutor(a) Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de Direto,
FAZ SABER que, no dia 28/10/98, às 14:00 horas, e, em segunda
oportunidade, no dia 12/11/98, às 14:00, neste Juízo de Direito, situado à

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300,

Jaraguá do Sul (SC), será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns)
descritos(s), consoante determinação constante dos autos n°

036.97.000269-1, em que figura(m) como exeqüentetsjBanco Itaú SIA,
tendo como executado(s) Kaduka Modas Ltda, e outro. Bem(ns): 250

calças Kenner, avaliada cada uma em R$ 29,00; 281 chinelos, avaliado
cada um em R$ 4,00; 325 blusas, avaliada cada uma em R$ 21,00; 298

sapatos Azaléia, avaliados cada um em R$ 18,90; 315 sapatos Smooth,
avaliados cada um em R$ 29,80; 298 calcinhas, avaliada cada uma em

R$ 3,90; 293 camisetas, avaliadas cada uma em R$ 9,60; 240 chinelos
Beira Rio, avaliados cada um em R$ 5,80; 198 tamancos Beira Rio,
avaliados cada um em R$ 18,90; 19'8 Tênis Olyrnpikus, avaliado cada
um em R$ 31,80; 385 sandálias, avaliada cada uma em R$ 18,60; 285

calq�-jeans, avaliada cada uma em R$ 21,80; 265 camisetas malha,
avaliáda cada uma em R$ 8,60; 198 agasalhos, avaliado cada um em R$
21,60. Avaliação: R$, em 13/02/98, cujo valor será corrigido
monetariamente até a data doia) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo

dado ao débito cobrado. Ônus: xxx
Recursos ou pendências: xxx, Salienta-se que, em primeiro leilãolpraça,
o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que,
não ocorrendo a venda neste/a), será levado à segunda oportunidade,
onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do CPC).
Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmots) ciente(s),
por meio do presente, da realização da hasta pública acima descrita. E,

para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Édie
Izeli de Carvalho, o digitei, e eu, Cláudia Jerüchen Janssen, Escrivã(o)
Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 21 de

Setembro de 1998.

L

2.

1.

2.

Juiz de Direito
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CNiO;ve
CASAS

* ANA PAULA - Casa alvenaria 90m2 - terreno 355m2 - Rua Levinus

Krause - R$ 28.000,00.
* CZERNIEWICZ - Casa alvenaria 240m2 - terreno 400m2 (nova) próx.
Lot. Champagnat (acabamento classe A) - R$ 90.000,00

I

* Casa alvenaria localizada na rua Anita Garibaldi (próx. ao Jangada)
com área de 190m2, terreno cl 589m2, 3 quartos, dep. empregada, demais
dependências - R$ 80.000,00 (condições facilitadas).
* Casa alvenaria localizada na Rua Domingos Rosa (próx. Posto
Behling) com área de 450m2, terreno com 855m2, acabamento classe A
(sistema de alarme, móveis embutidos, adega ... ). Valor R$ 250.000,00
(condições falicitadas).

TERRENOS
* ILHA DA FIGUEIRA - terreno com 350m2 próx. Igreja N. S.

Aparecida - R$ 8.500,00
* VERSALHES - com 474m2 -lugar alto - R$ 15.000,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES!

<
CUltSOS

I

L Em Setembro próximo, em data a ser

definida, estaremos promovendo o 20
Curso em nosso Auditório, desta vez,
voltado para profissionais da área de

Compras, o quall será ministrado pelo
Instrutor Renato Ferrari.

2. A HUMANA participará com Médicos
do Trabalho e Profissionais da Área, de
23 a 25 de setembro, em JoinvilLe, da
Jornada Catarinense de Saúde

Ocupacional, que terá como tema

principal "'A SJ�ÚDE OCUPAClfONAL
NAS PEQUENAS E MÉ:DIAS
EMPRESAS" .

INVEST][MENTOS
1, Nossa Cabina Audiométrica, passou

por uma reforma estrutural e geral,
com novo sistema acústico.
Estamos mudando nosso Servidor da
Rede por um Processador de 300 Mhz,
com 128 mega de memória RAM e

Winchesters SCC!.
I

Igualmente estamos instalando Client
2.5. Netware d.a Novel, aumentando
ainda mais a rapidez e segurança de
dados da Rede.

2,

3,

CRECI612-J

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Sul - r Vara

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 20 dias

OCA) Doutor(a) Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de Direto,
.FAZ SABER Réu: Santilho Ramos Pestana, com endereço à Rua Germano Gonçalves, 545,
Montes Claros (MG), atualmente em lugar incerto e não sabido.
O qual se encontra em local incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito, situado à Rua

Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC),
tramita a Ação Vendas a Crédito com Reserva de Domínio, sob n° 036.98.000123-0, aforada

por Indumak - Indústria de Máquinas Kreis Ltda., em desfavor de Santilho Ramos Pestana.

Assim, fica o mesmo CITADO para responder à ação, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados do transcurso do prazo deste edital. Neste prazo, quando houver pago mais de 40%

(quarenta por cento) do preço, poderá requerer ao juiz que lhe conceda 30 (trinta) dias para
reaver a coisa, liquidando as prestações vencidas,juros, honorários e custas. ADVERTÊNCIA:
Incorrendo o pagamento ou não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c o art.

319, do CPC), podendo este, ainda, ser reintegrado definitivamente na posse da coisa depositada
(art. 1.071, § 3°, do CPC). SÍNTESE DA INICIAL: a requerente firmou com a requerida;
Contrato de Compra e Venda com reserva de Domínio de duas empacotadoras, CLP, eliminador
de estática e exaustor, para 2 e 5 Kg, série números 047 e 048, contrato n° 1432/12-AJS, e que
foi entregue em 17/12/97. O preço unitário foi estabelecido em R$ 30.340,00, totalizando R$
60.680,00. Do contrato, apenas a parcela contra apresentação foi quitada, e inúteis restaram os

esforços empreendidos para a solução da pendência. Ora, nos termos do contrato firmado
entre as partes e considerando que é expresso no art. 1071, do CPC, tendo em vista que o

requerido está inadimplente com suas obrigações, outra não é a solução senão a apreensão e

depósito de máquina vendida, diante do exposto, requer digne-se V.Exa., nos exatos termos
do art. 1071, do CPC, já que comprovada a mora, sem audiência da requerida, a concessão da
liminar e apreensão e depósito do referido artigo, através de Carta Precatória Itinerante, em
princípio para a cidade de Montes Claros - MG. Ao final requer pela procedência da ação,
tornando-se definitiva a reintegração de posse do bem vendido, condenando-se a requerida ao

pagamento das despesas judiciais e extrajudiciais e honorários advocatícios na razão de 20%
sobre o valor consignado à ação devidamente atualizado. Outrossim, a medida liminar foi
deferida e as máquinas apreendidas, conforme auto de busca, apreensão, remoção e depósito
de fls. 30 dos autos. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu,
Sérgio Alberto Martins, o digitei, e eu, Cláudia Jenichen Janssen, Escrivã(o) Judicial o conferi
e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC) 25 de Setembro de 1998.

Hildemar Meneguzzi de Carvalho

Talhadeira

Caldeireiro

A PE:SSOA CERT�!\. NO LUGAR

CERTO, POli MU11�0 OU POUCO
TEMPe).

LIS1rA DE VAGAS

Chefe de Estamparia

Estampador de Malhas
(Experiência de 3' anos)

Soldador TIG

(Experiência de 3 anos)

Servente de Obras

(Maior de idade, com experiência em construção
Civil)

Representante de Pedras Decorativas

Tecelão de Malhas

(Residir em Nova Brasília/Vila Lenzi)

Estamos recrutando pessoas aposentadas com
10grau completo ou cursando

MAIS D'UAS BOAS�

OpÇÕES,lDA HUMAl'A
PARA SUi\. EMPRES�A:

MEDICINA L'O TRABALHO =

terceiriear ou não?
Uma dica: com a HUMANA

nofim sai mais barato" ..

MEDICINA AlMBULATOR1.AlL =

Ofer,ça esta vantagem a«JI seu

pessoal e comemore o aumento
da produção.

O trabalho ära HUMANA, item
como b�se a sua satisfação.
Com isso, �garante à sua

empresa tran�lüilidade e saúde

para seus .funcionários e

depe:ndentes.
A IIUMANA panlclpou du.18 a 23 do correnle mês, da
FEIltORTE -II FEIRA INDUI;TRIAlIlORTE CATARlltEHSE, no
PaVlllhlo da Promolul, ellll São lenlO do SUl, sendo Que

Iseus nlellVos loram alcançados com abt;olulO
SllCeSSo.

Rua. Henrique Sohn, 33, - Cx. Posta1200 - 89.255-240
Fone 1047) 371-4311 .

- FAX (047) 372-1091
humana@netuno,com.br

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!

------�--------------------�----��--------------.----------------.--------��--.----------------.----------------------�
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FONE: 372-3349

ALUGUEL·
DE TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1° Distrito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.870 de 05-10-1998
ANTONINHO VANIR ERTHAL E NINA DA SILVA BOETTNER

Ele, brasileiro, solteiro, padeiro, natural de Campo Erê, neste Estado, domiciliadoe residente na

Rua Elpidio Rodrigues, 868, Ana Paula IV, nesta cidade, filho de Otacilio Erthal e Emestina
dos Santos ErthaL

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Maria
Umbelina da Silva, 134, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Manfredo Boettner e Santa Terezinha
da Silva Boettner.

EDITAL N° 21.875 de 07-10-1998
MARCIO SELKE E ROSELI VOLKMANN

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Gustavo

Gumz, Rio Cerro II, nesta cidade, filho de Alfredo Selke e Edith Kreis Selke,

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Gustavo

Gumz, Rio Cerro II, nesta cidade, filha de Elcido Volkmann ·e Iria Koepp Volkmann.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado
pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

\

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber ao responsável
pelos Títulos abaixo relacionados, que os mesmos s€ acham neste ofício de Protestos

para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se não forem pagos.
Ao inti_nlado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto ao.

apresentar declaração de resposta por escrito.

ESP. DP. 1/23357-B - VENCIMENTO 18/11/97 - VALOR: R$ 1.700,00
ESP. DP. 1/24063-A - VENCIMENTO 25/11197 - VALOR: R$ 1.700,00
ESP. DP. 1I24063-B - VENCIMENTO 09/12/97 - VALOR: R$ 1.700,00
ESP. DP. 1/24684-A - VENCIMENTO 12/12/97 - VALOR: R$ 1.700,00
ESP. DP. 1I24684-A - VENCIMENTO 26/12/97 - VALOR: R$ 1.700,00
DEVEDOR: JARAGUÁ FABRIL S/A

DOCTO: CGC/MF. 84.432.426/0001-04

CREDOR: LAMBRA PRODUTOS QUÍMICOS AUXILIARES LTDA.

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei nr. 7.661/45 - Art.

10, e Provimento 16/93 da CGJSc.

JD1Jaraguá do Sul, 07 de outubro de 1998.

lLTON HOFFMANN

Tabelião Designado

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul- 2a Vara Cível

EDITAL DE LEILÃO
A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 28
VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA,
NA FORMADA LEI, ETC. ..
FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem interessar

possa, que no dia 26/10/98, às 14:00 horas, realizar-se-á no átrio do Edifício do Fórum, o leilão

does) bem(ns) penhorado(s) nos autos da ação executiva n" 3697000739.8, em que é exeqüente
Banco Itaú S/A e executado Pio José Zapelline e Vera L. R. Rutsatz, qual(is) seja(m): um trator

Agrale mdo. 4.200, funcionando normal, Avaliação: R$ 3.000. O bem penhorado encontra-se

em poder do requerido, na Tifa-União, s/n°, Barra do Rio Cerro, nesta cidade.
Não havendo licitantes(s) na data ehora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em) lanço
superior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s) a segundo leilão, pelo
maior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia 10/11/98, às 14:00 horas.
Fica(m) executado(s) intimadots) das solenidades designadas, caso não seja(m) encontrado(s)
pelo Oficial de Justiça.
Não há ônus nem' recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acima mencionado(s),
de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que ninguém
alegue ignorância, mandou-se expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma da
Lei.
Dado e passado aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 1998.
Eu, Cláudia Jenichen Janssen, o subscrevi.

.

Hildemar Meneguzzi de Carvalho
Juíza de Direito.

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para protesto os Títulos contra:

Alessandra Maria de Borba - R. Joinville, 1389 - Nesta;
Adelaide Souza - R. José Theodoro Ribeiro, 445 - Nesta;
Arte Laje Jaraguá Ltda. - R. Prof. Antonio E. Ayroso, 695 - Nesta;
Antonio Normário Bona - R. Marina Frutuoso, 909. ap, 102, Ed. Asth. - Nesta;

� Arte Calhas Ltda. - R. Prof. Irmão Geraldino - Vila Lalau - Nesta;
Arte Calhas Ltda. - R. Prof. Irmão Geraldino - Vila Lalau - Nesta;
Adolfo Fritsche - R. Tifa dos-Milhões sinD - Corupá;
Adelsio Luis Kohler - R. Fritz Vogel, 81 - Nesta;
Adelsio Luis Kohler - R. Walter Marquardt, 1778 - Nesta;
Ana Borges - R. Poço D'Anta, sinD. Corupá;
Armindo Muller - R. Joinville, 4955 - Nesta;
Arte Calhas Lida. - R. Prof. Irmão Geraldine - Nesta;
Brasquisa Indl. Ltda. - R. Alexandre Lenfers sinD - Guaramirim - SC;
Braz Mauricio - R. 591 sinD - Nesta;
Brasquisa Indl. Lida. - R. Alexandre Lenfers sinD - Guaramirim - SC;
Cristiane Pereira - R. Três Rios do Norte (próximo Açougue Thailacker) - Nesta;
Claudio João Lennert - R. João Januário Ayroso, 2175 - Nesta;
Coelho Equipamentos Ltda. - R. Rod BR-280 Km 629 - Nesta;
Confecções IIsenir Ltda. - R. Rio Cerro sinD - Rio Cerro 2 - Nesta;
Confecções Stinmar Ltda. - R. Henrique Bortolini, 147 - Nesta;
Cimenorte Art. de Cimento Lida. - R. Manoel Francisco da Costa, sinD - Nesta;
Decorações Diviflex Lida. - R. Joinville, 2963 - Nesta;
Dilupari Ind. e Com. de Art. Lida. - R. Bernardo Dornbusch, 2365 - Nesta;

Dimagril Distr. de Máqs. Lida.. R. Rod. BR-280 Km 56 - Guaramirim - SC;
Engepasa Eng. Pavimentos SIA - R. Vitor Sotero Vargas, 90 - Nesta;
Etima Etiquetas Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1493 - Nesta;
Expresso Ungido Ltda. - R. Joinville, 5126 - Nesta;
Elaine Teresinha Maurer de Moraes - R. Arthur Gunther - Nesta;
Foto Book Ltda. - R. João Januário Ayroso, 2327 - Nesta;
Geração 2000 Modas Ltda. - R. Exp. Harry Hadlich, 132 - Nesta;

Ig. Evangélica Assembléia de Deus - R. Andrade Neves, 594 - Corupá:
Ikat Com. Repres. Ltda. - R. Walter Marquardt, 910 - Nesta;
Ivone Fischer· R. Ida Burger sinD - Nesta;
José Olavo de Jesus Pereira - R. Bernardo Dornbusch, 611 - Nesta;
James Giuliano Pommering - R. Ponte Pensil, 53 - Schroeder;
Jany Serviços Postais Ltda - ME - R. Joinville, 1317 - Nesta;
Jefferson Ramos - R. Fritz Hasse. 54 - Nesta;
José Chiarotto - R. Exp. Gumercindo da Silva. 17. apto. 42 . Nesta:
José Fernando Vieira- R. Antonio Fco. Diemon, 118 . Nesta;
Josefa Gramm - R. Poço D'Anta, sinD. Corupá;
Lojão da Valéria - R. Bertha Weege sinD - Nesta:

Luky lnd. Móveis Ltda. - R. Campo Alegre. sinD - Nesta;

Lunepris Beneficiamentos Têxteis - R. Estrada Itapocu Hansa sinD - Corupá:
Luva Frigorífico Com. de Carnes Ltda. - R. Estrada Geral Três Rios do Norte - Nesta;
Loni Borges da Silva- R. Poço D'Anta, sinD - Corupá:
Luzia Borges Stiz . R. Roberto Seidel. 816 . Corupá;
Makacus Com. Mat. Constr.. R. José Theodoro Ribeiro, 500 - Nesta;
Mini Mercado Lipinski Ltda. - R. Estrada Pedra de Amolar sinD - Corupá;
Margit Stratmann Kanzler - R. Guilherme Melehert sinD - Corupá;
Mariléa Zonta - R. João Planincheck, 293 - Nesta;
Mauro Sergio Lopes - R. Antonio Carlos Ferreira, 950, apo 4 - Nesta;
Malgi Malhas Ltda. - R. 802 sinD - Nesta;

Malgi Malhas Ltda. - R. 802 sinD - Nesta;
Malgi Malhas Lida.. R. 802 s/n� - Nesta;
Máquinas Grassia Ltda. - R. Max Wilhelm, 786-A - Nesta;
Meier lnd. Com. Movs Ltda. - R. Alvin Meier, sinD - Nesta;
Nyalla Com. Importados Ltda. - R. Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta:
Nelei Schneider Rubini - R. Fidelis Stille, 234 - Nesta;
Neri Tertulio Espindola - R. Estrada Ribeirão Cavalo - Nesta;
Os ni Spézia . R. Bahia, 285 . Nesta;
Rafael e Vanessa Modas - R. Reinoldo Rau. 585. si 2 . Nesta:

Relojoaria Avenida Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 9 - Nesta;
Rildo Funka - R. Ano Bom, 804 . Corupá;
Roberto Walter Gieseler - R. José Emmendorfer, III - Nesta;
Rolando Rohrbacher - R. Francisco Picione, 470 - Corupá;
Roselene Machado - R. Estrada Rio Novo Alto, sinD - Corupá;
Runilda Frankowiak Lange - R. João Tozine, 102 - Corupá;
Santa Marta Construtora e Incorporadora e Imobiliária - R. Cabo Harry Hadlich, 790 - Nesta;
Soco Esportiva e Recreativa Aliança - Rod. SC-416. Km 18 - Nesta;
Silmar Maria de Souza- R. Henrique Talmann, sinD - Nesta;
Tania Behling - ME - R. Estrada Izabel, sinD. Nesta;
Tingicolor Resinas Sintéticas do Sul - R, Fritz Bartei, 272 - Nesta;
Tissi Com. einst. Mat. Eletr. Ltda. - R. Ribeirão Cavalo - BR-280 Km 76 - Nesta;
Valdecir de Carvalho- R. Rio Paulo Grande, sinD - Corupá;
Vilmar Luchtemberg . R. Manoel F. da Costa, 50 - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presenle
Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller. n" 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu

débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 7 de selembro de 1998.
lIIon HotTmann

Tabelião Designado

ERRATA
Na edição anterior, por erro de digitação;

não foi publicado os Títulos de protesto contra:
Adolfo Fritsche - R. Tifa dos Milhões s/n° - Corupá - SC;

Tania Behling - R. Estrada Izabel s/n° - Nesta.

PARAFUSOS-FORCAS-ARR�
ESIDPAS-FERRAl\1ENI'ASEl.\tIGERAL

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010 - Jaraguá do Sul- sc
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· Direção: Martin Campbell.
· Elenco: Antonio Banderas. Anthony Hopkins. Catherine Zeta
Jones, Stuart Wilson, Mall Letscher....
· (,ênem: Aventura/Romance.
Sinopse

Com um golpe de espada rápido e certeiro, deixando a marca

wC, ele defende os fracos e os oprimidos vingando as injustiças.
"A Máscara do Zorro" é uma impetuosa aventura

romântica dc amor e honra, de tragédia e triunfo, passada
durante a revolução pela independência do México contra os

pulsos de Icrro da Espanha. I� tarnhérn uma Iáhu Ia

sUrpreendente e muitas vezes hilária sobre um contravcntor,
Irdnsl(lrmado em herói elegante, cujo único conhecimento sobre

umaespada é que Ha ponta aliada penetra no inimigo".
Já se passaram 20 anos desde que Don Diego La Vcga

(Anthony Hopkins) enfrentou com sucesso a opressão espanhola
na Alta Califórnia, como Zorro, o romântico e lendário herói.
Prisioneiro por duas décadas, ele agora precisa encontrar seu

SUcessor para deter Don Montem (Stuart Wilson) - o poderoso
ex·govemador espanhol da Alia Califórnia, que arrancou de De
La Vega a liberdade, sua mulher Esperanze (Julicua Rosen) e sua
filha Elena (Catherine Zela Jones) c que agora, planeja comprar a

Horário: 21 h30.

Califórnia do presidente doMéxico, general Sarna Anna. Alciandro G.N.C Cine Neumarkt 6: Olhos de Serpente.
MUriela (Antonio Bandcras). um bandido com problemas no Horários: 14h30, 16h45, 19h15.
Passado, é transf'ormudo por Don Diego no novo Zorro, na O Resgate do Soldado Ryan.
esperança de que possa ajudá-lo a acabar com os planos de Horário: 21 h40.
Montem de uma vez por todas. - Programação válida para o período de 9 a 15/1 O. •
••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Mi;;spa7a ;;;;i;;;c-;;iu-;:;' de;;m-;;;;e-;:;;'iad-;;;par;;Rua João Pic-;;/Ii, 246, Jaraguá do Sul (SC),- '\
_�.:.!r:!.51-5903e preferir, pa!!.� fax:!_70-7919 ou 370-7363'..!!...o!!_c::.!..dad� des!:!.. colu!!!_:!!_._ ./

tenninasse uma punição aos

ndidatos que sujassem as

as das cidades. Quem sabe

ivulgar o nome dos políticos,
m direito à entrega do

roféu Sujismundo, com total

bertura de jornais, rádios e

issoras de televisão.

HOPEX
OLANTE
o primeiro ano de festas de

tubro com o novo código de
,

sito. Como é comum nesta

a alguns goles a mais de

hope, uma atitude louvável
ria entregar a chave do
eículo para alguém que não

ba durante a folia. Assim,
os livramos de pesadas

.

ultas, dormimos em casa e

ão na cadeia, e preservamos
ssa vida e a dos outros.

Do psicanalista Carlos Mario
Alvarez: HA criança que tem a

Xuxa ou a Angélica como
padrão de comportamento terá
odesejo sexual de uma garota

de 16 anos".

••••••••••

A MÁSCARA DO ZORRO

��--BRuaMal. Deodoro da =Fonseca, 1452
FCWielFax: 372-3306
Jaraguá do Sut - SC �CADi

E 1'1\ J-\ ········�·III
JOINVILLE •

•
Horários: 14h, 16h45, 19h30. 22h. •
G.N.C. Cine Mueller 2: Quem Vai Ficar com Mary? •
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. •
G.N:�. Cine Mueller 3: Um Crime Perfeito.

•Horanos: 14h30, 16h45, 19hI5,21h45.
BLUMENAU •
G.N.C. Cine Neumarkt I: A Máscara do Zorro. •
Horários: 13h30, 16h15, 19h, 21h45. •
G.N.C. Cine Neumarkt 2: Um Crime Perfeito. •
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h. •
G.N.C. Cine Neumarkt 3: A Máscara do Zorro. •Horários: 15h, 18h, 21 h.

•G.N.C. Cine Neumarkt 4: Quem Vai Ficar com Mary?
Horários: 14h, 16h30, 18h45, 21h15. •

•
•
•
•
•
•
•

G.N.C. Cine Mueller I: A Máscara do Zorro.

G.N.C. Cine Neumarkt 5: Pequenos Guerreiros.
Horários: 15h, 17h.
A Razão do Meu Afeto.

Procópio Gomes, 481

B-52's LANÇA O CD "TIME CAPSULE: SONGS
FOR A FUTURE GENERATION"

Nos anos 80, a new wave marcou espaço por trazer um som

gostosamente dançante, baseado em teclados e guitarrinhas
marotamente colocadas, e grooves envolventes. Um dos grupos que
melhor traduziu essa tendência foi o B-52's, com suas roupas colori
das e canções descomprornissadas. Suas duas principais figuras, os

vocalistas Kate Pierson e Fred Schneider, também fizeram trabalhos
solo - ela gravou com o R.E.M. e ele criou a banda Shake Society -, mas
com sucesso apenas mediano.

Agora o 8-52's volta, mas com um pé no passado. Esta coletânea
traz todos os hits do grupo, inclusive os mais conhecidos - "Love

Shack", "Private Idaho" e "Legal Tender" - e duas boas inéditas,
"Hallucinating Pluto" e "Debbie", esta em homenagem a Deborah Harry,
outro ícone pop, que foi vocalista do B/ondie e empreendeu carreira

solo. Nas canções novas percebe-se que a banda não perdeu a mão e

continua a fazer seu sonzinho pop gostoso de ouvir. Se vai pegar ou

não, é outra história, mas pelo menos vale o revival. (

(Toninha Spessoto)
INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Terra Samba (Ao Vivo e a Cores), Vox 3

(Festança de Alemão, Uma Vezl), É o Tchan! (É o Tchan no Hawaii)
e Countryfest. Principal lançamento: Titãs (Vol. 2).

NIVER
Lizandra E. C. dos Santos (14/1 O),
Débora P. Rassele (15/1 O) e Tatiana

R. Bastos (15/1 O).

. E� �'NT"N'4

I-toJJinTI
CORRETORA DE SEGUROS

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

@=Já é bom ir se programando. Dia 21 de novembro,
acontece, no Clube Atlético Baependi, a 3a Noite nos

Mares do Sul, com animação da excelente Banda

Matusa, de Criciúma. Sem dúvida, merece um lugar
especial na agenda.

371-3633
FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

-------------------------

r----------T----------,
I 'II1otet Apresente 20 I .. �, .

MOrE L .... I
I cupons e

I
.'.

.' I�..o
I ganhe 2 horas . r,
I grátis em I '.. .

'. I
I apa_rtamento I Apresente 20 cupons e ganhe 2 horas I
I

símples. I grátis em apartamento simples. I
I \

Bairro João Pessoa ...... BR 280 KM 71 I
I

\ ir 370-2323 O'� ir 371-9133 I
L�_�alidad�é23/11/98s��eà�gu�s-feir�__ �

Dr. Paulo do Canno
CRO-3229

Especialista
Rua João Marcatto, 188-
Centro - Jaraguá do Sul
Fone: 372-3899

Rua: Procópio Gomes
de Oliveira,1.550
Fone: (047) 372-1419
e-mail: chelp@netuno.com.br

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CORREIODOPOVO

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Dia da Criança
Colossences 3.21 - Vós, pais, não irriteis a vossos

filhos, para que não fiquem desanimados.
Nesta segunda-feira, comemora-se o Dia da

Criança. Durante este mês, muitas comunidades de
nossa igreja reúnem crianças do Culto Infantil em

piqueniques, retiros, como uma maneira de

homenagear e integrar crianças com a comunidade.
Desta maneira, esperamos cumprir a promessa que
fizemos no batismo: fazer tudo para que a criança seja
instruída e educada na fé da IgrejaCristã. Como igreja,
somos incumbidos de anunciar a salvação que Jesus
nos oferece, para, desta maneira, podermos criar
comunhão verdadeira entre todas as pessoas. Neste

aspecto, a participação das crianças é fundamental,
pois elas dirigirão a comunidade e a sociedade de
amanhã. É preciso consolidarmos valores humanos a

estas crianças que estão sob nossa responsabilidade
hoje. Por isto, Dia da Criança não é apenas dia de

presentes que logo são esquecidos, mas é dia de
encontro entre pais e filhos, entre padrinhos/
madrinhas e afilhado(as). É dia de abraços e

declarações de amor. É dia de alegria.
Alegria é estar junto, participar, tocar, vivenciar

novas descobertas em conjunto. Desta maneira,
também descobriremos novas facetas de nossos filhos
e filhas. Pois não é mais novidade que nossas crianças
de hoje sabem mais doque nós quando tínhamos sua
idade. Por isto, muitas vezes nos surpreendemos com
sua capacidade e .suas novas descobertas. Porém,
ainda são crianças, ainda precisam de orientação, de

admoestação e de muito amor. Amor que procura

participar e inculcar valores perenes, que preparem estas

crianças para o novo milênio que está às nossas portas.
Há necessidade de uma nova educação, uma

educação que prepare para a vida com suas alegrias e

belezas, mas também com suas dores e sofrimentos.

Não vivemos num mundo isolado. A TV, o telefone, os
computadores e a Internet, as revistas, as escolas, tudo
aponta para um mundo diferente, onde todos são peças
importantes. É para este mundo que devemos apontar.
Uma educação que veja o ser humano como um todo

criado à imagem e semelhança de Deus.

Esta também era a preocupação dos primeiros
cristãos, que entenderam a mensagem de Jesus como

uma nova maneira de educar. O versículo acima,
aporrta para isto. Os filhos não são propriedade dos

pais, de quem se dispõe a seu bel-prazer, mas sim
são seres humanos que merecem respeito e amor.

Esta atitude é contrária ao ensinamento grego vigente
naquela época, preconizado pel6 filósofo

Aristóteles, de que a criança é uma tábua-rasa, isto
é, alguém que nascer completamente "vazio", sem
conteúdo, e necessita ser "preenchido" pelos pais e

mestres. Cristo anunciou um novo tempo, onde as

crianças também deveriam ser amadas como seres

integrais, como seres criados à imagem e semelhança
de Deus. Esta deve ser a motivação deste Dia da

Criança: um momento de encontro e louvor a Deus

pelo s�u amor por nós e por nossas crianças.
Marta Moura Streppel

m:írculo
Italiar10
de Jaragu.á do Su.l

CURSO DE ITALIANO
Para se falar em resgate de cultura não podemos nos limitar às festas, comida típica, cantos e danças.
Sem dúvida, tudo isso é muito importante e deve existir, mas não pode faltar algo fundamental: "o

ensino da língua". Felizmente, conseguimos atingir este grande objetivo que é de ensinar aos interessados
a língua italiana, de forma oficial, com professor devidamente habilitado e material de boa qualidade.
Assim, colocamos este curso,

já em funcionamento, à

disposição da comunidade.
Para maiores informações ou

inscrições, podem procurar o

professor José Gianesini:
a - Pelo telefone número 975-

2418 (residencial)
b - Nas terças-feiras, das

18h30 às 19 horas, antes do
início das aulas, no pólo Weg
(Weg I)

Devanir Danna
Presidente do Círculo Italiano

• " O
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FONE/FAX: (047) 37"1 -B3"1 O

Rua Antõnío Carlos Ferreira cl Henri e Plazera

A EDUCAÇÃO COMPL�TA
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ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X PRESIDENTE - Rotary idealizou e fez acontecer em Guaramirim: UTI -

Infantil, que a princípio era apenas um sonho, e, posteriormente, com o apoio dos companheiros
e autoridades municipais, tomou-se uma realidade. PLANO ESTRATÉGICO: nasceu no Rotary
a idéia que, aos poucos, foi crescendo e novamente com o apoio das autoridades municipais e

principalmente pela orientação sábia de Gilmar Moretti e apoio de líderes de Guaramirim e

também de Jaraguá do Sul, foi aceita e, hoje, já se encontra instalado os seus trabalhos.
RECICLAGEM DE LIXO: também Rotary iniciou um trabalho de consciência dos companheiros
e posteriormente na região do Vale do !tapocu e, hoje, com o apoio das autoridades, já se tornou

bastante presente em todos os municípios a preocupação com o lixão e a reciclagem do lixo,
inclusive com a aceitação dos prefeitos de Corupá, Massaranduba, Schroeder e Guaramirim,
em companhia do Rotary e Associação de Moradores dos Imigrantes, se dirigir ao Projeto de

Reciclagem já existente em Campo Alegre e Rio Negrinho. Com certeza, muitas coisas se

realizarão a partir do momento em que se transforma uma idéia em projeto e se busque o

consenso de todos sem paixão e autopromoção. A união de idéias e pensamentos fortalece a

comunidade e passa a acontecer e realizar muito com pouco dinheiro. Queremos externar os

agradecimentos a todas as autoridades e líderes, que apoiaram e fizeram acontecer projetos
idealizados pelo Rotary. Deixamos de citar nomes para fazermos um agradecimento genérico.
Lamentamos profundamente com certas pessoas que não aceitam as realizações e procuram
dificultar. Esperamos que se calem e se acomodem, pois não é de alvitre o Rotary denunciar e

tornar necessário providências, mas lembrem-se que omissão e comentários indecorosos são

faltas graves e poderão ocasionar graves danos na vida profissional do cidadão. Nós prezamos

pela ética, educação, verdade e justiça e preferimos não ter inveja dos maus, e nem estarmos

com eles, pois o espírito do mau medita rapinas, os seus lábios proferem enganos e que somente

com sabedoria edifica-se a casa e consolidar-se-á a vitória com prudência, porque aquele que

pensa em fazer males será chamado de insensato.

ROTARY X CONSELHO - Companheiro Rildo apresentou proposta ao Rotary para fomentar

nas entidades a importância da presença ativa de representantes de entidades em vários
conselhos do Município. Deverá Rotary propor uma reunião com todos os presidentes de
entidades para juntos refletirem sobre maior participação nos conselhos e mais ação, pois de

nada vale ter conselhos se não existe uma participação ativa e dinâmica das entidades.
\ -

ROTARY X PREVENÇAO - Rotary comunicou ao médico-veterinário Jatahi, companheiro
do Rotary. que oportunamente esclareça aos rotarianos sobre as campanhas de brucelose,
tuberculose e raiva no Município de Guaramirim; já que muito pouco se sabe sobre esre trabalho.

ROTARY X RUA DO LAZER - Companheiros Geison e Angelo da Silva comunicam da

realização de um dia de lazer na Associação de Moradores Imigrantes, no próximo dia 22 de
novembro. Iniciativa louvável, tendo todo o apoio do Rotary, inclusive os profissionais médicos,
e cabeleireiro Walter se colocaram à disposição para auxiliar como voluntários na sua área de
trabalho. Parabéns.

ROTARY X ASSEMBLÉIA - Rotary em Assembléia deliberou sobre a freqüência do

clube e sobre o desligamento de companheiros que, por força maior, não poderão mais freqüentar
o clube. Presidente Alencar alertou para o cumprimento do regimento interno do clube e a

necessidade de cada vez mais fortalecer o clube com muito companheirismo e amizade, já que

hoje o Rotary Club de Guaramirim se encontra presente em grandes decisões do Município.
com isso, aumentando a responsabilidade do clube e especialmente de todos os companheiros.

Apoio:

��

�-
Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

(047) 373-0187

�AOVOCAC/A

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10,623

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710

Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 322-2522

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (LXXXIII)

Tio Eugênio
JoãoWiest, contado por Maria do Carmo

"Com a morte de seu pai Johannes e a peste na criação, acabaram indo para
Joinville, onde achavam encontrarmelhores condições de educar os 14 filhos, sete
homens e sete mulheres, tendo o João como caçula".

JoãoWiest foi aprendermecânica emontou com outro oficina em São Francisco
do Sul. 'Conheci meu marido num carnaval e, em condições pitorescas. Um Opel
importado, de Adolar Schwarz, em São Francisco do Sul, não queria funcionar,

Depois de tentar todos os mecânicos, João foi o último e, deitado no porta-mala,
com as pernas pra fora, encontrou o defeito e o 'possante' voltou a proporcionar
alegrias ao seu dono.

Casei-me em 4-12-1937, em São Francisco do Sul, na Rua Barão do Rio

Branco, o civil e o religioso, em casa, com festa íntima e as presenças das

professoras, sendo testemunhas o diretor do grupo escolar, Marcílio Santiago e

Leôncio Paulo da Costa, então delegado de polícia da cidade. Em 1946, viemos

para Jaraguá do Sul, morando na Rua Domingos da Nova Júnior, uma casa de

madeira, verde, num pasto, tão poucas eram as edificações naquela região. Na
esquina era o negócio de Reinaldo Rau. Estabeleceu-se João depois na oficina de

Júlio Piazera, comprando a propriedade, e fabricando gasogênios para a região e

para São Bento do Sul.
A idéia de uma nova indústria começou com um Ford 'A', deArtur Breithaupt.

Estourara o escapamento e importar um novo era impossível. Com um martele.

guilhotina para cortar-e máquina de dobrar, ele fabricou um novo escapamento,
Estava descoberto o 'Ovo de Colombo'. O primeiro silencioso fui eu quem

vendi em Joinville, paraWaldemar Koentopp, a primeira nota fiscal que faturoU
12 silenciosos, o equivalente a uma produção de três dias". Voltaremos. Até a

J

próxima.
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Oleiro apresenta técnicas

para estudantes

Com o objetivo de promover
o conhecimento e desenvolver a

criatividade dos estudantes de

Arquitetura e Urbanismo, o

professor e coordenador do curso
do CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul), Fábio
CezarMontibello, recepcionou o
oleiro Evaldo da Silva, de

Florianópolis, que mostrou seus

conhecimentos na produção de

peças moldadas em barro. A

apresentação aconteceu em

setembro e, segundoMontibello,
reforçou a necessidade dos alunos
em visualizar seus projetos num

plano tridimensional.
O professor explicou ainda

que algumas disciplinas do curso
de Arquitetura e Urbanismo

forçam o aluno a desenvolver sua
criatividade. "Por isso eles devem

aprender técnicas que lhes serão

muito úteis quando no futuro

esbarrarem com problemas do

tipo 'isto não é possível'. E isto
não se aplica somente à cerâmica.
As técnicas estão ligadas à

marcenaria, pintura, entre

outras".
Montibello deixou claro que

os estudantes de Arquitetura e

Urbanismo devem procurar
conhecer o maior número

possíveis de técnicas para que
seus horizontes profissionais
sejam mais amplos. "Muitas
vezes, no papel, o desenho é

muito bonito. Entretanto, quando
passamos a um estágio de

produção, verificamos que o que
estava no papel pode não

corresponder à realidade

esperada. No caso do barro, o
tomo serve como um elemento

importante para o trabalho com

as mãos na modelação das

peças".

STIDORESDA
,..,

DMINISTRAÇAO

VERDADE TEM DE SER A

CHAVE DA PUBLICIDADE
Em um futuro muito próximo, a publicidade terá de ser ainda mais criativa

e comprometida com a verdade da informação.
As novas marcas de produto de massa terão maior dificuldades para

anunciar e.a segmentação das mídias vai aumentar.
O que se prevê com tudo isso é o grande dilema que o consumidor vai

passar para diferenciar as marcas.já que os produtos e serviços estão muito
similares e vai se destacar, segundo alguns especialistas, aquela que tiver a
imagem mais forte. O conselho é manter amesma linha de comunicação por
anos seguidos,jáque o processo de consolidação de uma imagem de marca é

demorado.
O novo posicionamento da propaganda vem damudança de hábitos dos

consumidores, que utilizando o controle remoto, mudam constantemente de

canal, e o grande desafio neste contexto é fazer que a propaganda seja também
um entretenimento e, assim, não levar os consumidores a mudar de canal a

cada comercial.

Outro desafio são as mensagens que devem ser curtas, sintéticas e rápidas,
principalmente quando querem atingir o público jovem.

Evidentemente que a consolidação da imagem demarca é extremamente
cara e a tendência é aumentar ainda mais.

Os consumidores estão cada vez mais exigentes, mais críticos e menos

leais e a criatividade aparece como solução para esses desafios. E criatividade
é que não falta às agências de propaganda brasileiras que hoje já estão

exportando campanhas publicitárias para o mundo.

Fonte: "Folha de São Paulo", dia 25/5/98.

Elaborado por: Rodney Dal Bello, Claudemir Fabiano dos Santos,
Welington Loriel Borges e Valdir Esteves, alunos da 9" fase de Administração.

Coordenação: professoraCláudiaRegina Althoff.

GLÓRIA ANÔNIMA
Quem sabe o nome do primeiro homem a usar planador?
Provavelmente ninguém sabe, pois seu nome não consta, nos livros da

I-listória. Somente consta que era o cocheiro do baronete inglês George Cayley
(1773-'1857). Depois de muitos estudos, Cayley, em 1779, desenhou o bisavô
do avião, e em 1853 chegou a uma aeronove com suspensão suficiente para
manter um homem no ar, mas por estarmuito velho, não pode testar.

Sendo assim, ordenou então ao seu cocheiro que executasse o vôo. Depois
de percorrer 400 metros, desceu.

Este é um pequeno fato da história que se 'repete nos dias de hoje em

nossas empresas. Funcionários que
fazem a empresa ir adiante, mas que
são desconhecidos perante a

sociedade. Sendo somente simples
cidadãos.

Espero que este fato mude, que
todos tenham reconhecimento por
aquilo que fazem. Não importa se o

fato é grande ou pequeno. Todos

merecem o reconhecimento.

POSTO MIME 5
Atendimento

,��
B 371 9964!

* Lavação * Troca de Óleo
* Loja de Conveniência

Elaborado por: Fabiana Corrêa,
aluna da 9" fase de Administração.

Coordenação: professora
Cláudia ReginaAlthoff.

Rua Presidente Epffácio Pessoa, 1155

[próx, 00 Kohibach) Jarag;á da Sul - SC

�a�ter mran%glObal
Prémio de Qualidade

Empresarial e Profissional

Manutenção e Comércio

Assistência Técnica
Autorizada

· Esab • Bambozzi
• Cebora (sumig)
· White Martins - Lyncon

RUA ERWINO MENEGOTTI, 10
FONElFAX: (047) 372-3802

III' Automaçãoe
Manutenção
Industrial��

�*!
1998
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Andráas Rafael e

Arsanjo Junior, que
a alegria que

encontramos em

vocês, hoje,
permaneça

constantemente em

suas vidas. Vocês
são muito especiais

para nós. Feliz
todos os dias de
vocês "crianças",

seus pais e

padrinhos Arsanjo
e Fernanda.

Arthur Piccoli dos
Santos. Homenagem
ao Dia da Criança,

, futuro da tradição
gaúcha, seguindo
os passos de sua

madrinha,
carinhosamente
chamada por ele
de "dínda" Edi.

Abraços da
família

�
�I

ROYALNAVV

CLíNICA a� Weodá

l

Gabriel Gustavo Güths
fez aniversário no dia
22 de setembro.
Parabéns dos pais
Idanir e Roland Güths

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 1180
Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC

Fone: 370-7919

Rua WalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Gráfica e

Editora CP Ltda.

/�----Convênios ----------

UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE, SINDICATO
DA ALIMENTAÇÃO

•

Nascimentos
• 26/9/98 - Aline Mesquita
26/9/98 - Robson Ribeiro de Liz

26/9/98 - Luís Eduardo da Silva

26/9/98 - Fernanda Eloisa Braun

27/9/98 - Ana Paula Mittelrnann

30/9/98 - Nathan Gabriel Pires Gorges
30/9/98 - Arnanda Dernatté

30/9/98 - Bruna Letícia Pereira

• 1/10/98 - Jeniffer Cauane Maba
•

• 3/10/98 - Jean Marlos Castro de Paula

: 3/10/98 - Luís Felipe da Silva Karner
������: 3/10/98 - Bruno Hencke Neto ;.:

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Anna Letícia Hornburg completou 1 aninho no

dia 6 de outubro. A fofinha receberá os

cumprimentos dos pais Gerson e Saneia

Hornburg, avós, familiaras e amigos no dia 10
de outubro, na Sociedade Aliança

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mês da criança
Outubro é o mês da criança,

portanto, quero lembrar \e .

homenagear as crianças que
tanto embelezam nossas festas
erodeios. Quero aqui registrar
que o rodeio é uma dernons

tração de amor à tradição
gaúcha, mas é preciso muita

boa vontade, liderança,
competência e amigos para
realizar eventos cada vez

maiores e melhores. Eu

sempre lembro de um rodeio,

ESQUADRIAS
DEALUMíNIO

BENTO
ESPECIALIZADA EM BOX

ESQUADRIAS DE ALUMíNIO
CERCAS-PORTÕES

JANELAS PANTOGRÁFICAS

FonelFax: (047) 372-0728
Rua Domingos Sanson, 400

Vila Baependi
Jaraguá do Sul - SC

na cidade de Sombrio-Se,
onde o narrador falou: "Dê
um cavalo ao seu filho
antes que um traficante o

faça", e eu tenho viste muitos
piás e guris enlameados ou

empoeirados dos pés a cabeça
por estes rodeios de meu

Deus, mas graças a Deus com

alimentação sadia, muita saúde
e disposição. Parabéns aos

patrões e a todas as pessoas
que compõem a grande família

gaúcha, pois é muito lindo ver

pra e guri treinando e

participando com garra das

provas campetras.
Autoridades, leitores e

público em geral, observem
com carinho esta face dos
rodeios e prestigiem estes

eventos, por que este

resultado não aparece no

caixa do patrão que promove
o rodeio e sim em nossa

sociedade.

Ronaldo Dias, "Faísca", em alto estilo durante o baile d'Os Nativos no

Laço Jaraguaense. Um grande abraço do padrinho

I
Marcon - Piquete Estampa de Taura

i

Gaúcho(a) de idade nova
Janete Garcia (7), Aliane Kasten (8), Urbano Franzner (11)

Agenda gaúcha
30 a 1 de outubro/novembro - Rodeio Crioulo, em Otacílio Costa
6 a 8 de novembro - Rodeio CTG Fazenda Silva Neto, em Canelinha

29 de novembro - Torneio de Laço - CTG Chaparral - Pirabeiraba

CANCELAMENTO DE EVENTO
Devido a grande quantidade de chuvas nos últimos meses, a cancha de laço do

CTG Laço Jaraguaense está em situação precária. Pelo cronograma divulgado ao

público em geral, seriam realizados mais quatro eventos campeiros este ano, mas

infelizmente a orientação do "patrão das chuvas" foi para cancelar estes eventos.
O CTG vai aproveitar este espaço e realizar algumas obras de reforma e drenagem
na cancha, cercas e mangueiras. A patronagem agradece aos admiradores e

participantes deste esporte e promete para o ano de 1999, ou talvez algum ainda

este ano, eventos cada vez mais animados e descontraídos.
Giovane Demarchi, patrão-geral

,.

MOINHO JARAGUA

RuaFelipe
Schmidt, 129

Fone: 372-3175
Fax: 372-1731

Jaraguá do Sul - SC

Projetos e manutenção dejardins
AMOR PERFEITO

flevu:ú�
Também decoração para casamento -

TELEFONE 372-0481
R. AugustoMielke, 32, Esq.MaxWilhelm - Baependi

Jaraguá do Sul- SC

Pll()�I(.çÃ«)
�.

1�5ervm
A CADA R$ 5,00

EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM

A CADA R$ 50,00
EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM

CONCORRA A UM BOI'+ NOVE 'PRÊMIOS
Rua João Planincheck. 407

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
JARAGUA DO SUL - SC
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PORTO SEGURO/
8 dias / 7 noites

. desde 4 x de RS 157,50

•

MACEIO
8 dias / 7 noites

desde 4 x de RS 179,00

FORTALEZA
8 dias / 7 noites

desde 4 x de RS 191,00

NATAL
8 dias / 7 noites

desde 4 x de RS 18%,00

D I SN E V
9 dias I 7 noites
Saída 4 Dez.. - US$ 1 ..308,00
Saída 20 Dez.. - US$ 1 ..818,00
Saída 27 Dez ..

- US$ 2 .. 118,00
Inclui: passagel7J aérea + Hotel COI7J ca'é da l7Janhã
+ Ingressos nos parques + Trans'eraos Parques

NEIN VORK
1 O dias I 7 noites
Saída 22 Nov ..

- US$ 1 ..258,00
Saída 6 Dez.. - US$ 1 ..478,00

Saídas 20 e 27 Dez ..
- US$ 1 ..688,00

Inclui: passagel7J aérea + Hotel COI7J ca'é da nJaiJhã
+ Trans'er ln/Out
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Fotos: Arte Click

Fone: 372-3100

1J!1;;
.�

AGÊNCIA PORTAL

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

1<····· ·1· ·B·.....•E· ·L·.

:.
.

'.
. .

Doces e Salgados
Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
En��371-7575 domici}io

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(prox. Duas Rodas Indl.)
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Confadorandos de 1973

Jaraguá do Sul - Os conta
bilistas do ano de 1973, da
Escola Técnica de Comércio
"São Luís", comemorarão, no
próximo dia 16 de outubro, 25
anos de formatura,

Para tanto, resolveram
assinalar condignamente o

evento com um programa
bem elaborado, constante de

recepção no pátio do colégio,
culto ecumênico, descer
ramento de placa em home

nagem ao Colégio São Luís,
recepção na AABB, jantar de
confratérnização e homena

gens,
Há 25 anos, concluíam o

curso de Contabilidade os

atuais profissionais Adalberto

Jacobi, Ademar Fischer, Alber
tino Cani, Alcides Katcharowski,
Ademar Wagenknecht, Ana E,

Moretti, Aurea T. Mafezzolli,
Benilde M, Zimmermann,
Cacilda M, Tepasse, Dalmo
Solol, David Correia, Doris Fuck,
Elfi Wehrmeister, Elia Lunelli, Elia
Manske, Evanir Paganelli, Gentil
Postai, Gilmar Schwartz, Gilse
M, Braun, Guislene Müller,
Henrique Fugel FO, lsaldino Forlin,
Ivo Laube, Joaquim Pedrotti,
José A. Souza, Lira Delai, Loreno
Mund, Lucia Ewald, Luís Célio
Brugnago, Magrtt T. Wulff,
Margret T. Brühmüller, Maria A.

Pizeta, Marisa Döring, Marlene
G, Eggert, Nicácio Gonçalves,
Odair Vailetti, Oswaldo Vieira,
Paulo G, Hoffmann, Paulo R,
Cieslinski, Reinaldo R, Otto,
Renato Tepasse, Reno Schwarz,
Rolando Wehrmeister, Sandra
M, Cardoso, Tania M, Cardozo,
Valdir Bruch, Vendelino Titz. Vera

L, Depine e Werner F. Hohl.
Em conversa com os

organizadores do encontro,
lembram dos professores que
atuaram naquela ocasião, nas
pessoas do padre Elemar

Scheid, irmão Alcídio Schmidt,
dr, Mario de Sousa, Eugênio
Victor Schmöckel, Norberto
Stasshum Emmendoerfer, Paulo
Moretti, Aldo Romeo Pasold,
Eugênio Strebe, Luís Tonko.

Sigmar Benno Lucht, João Benz
e Waldemiro Bartel.

Os formandos escolhiam o

professor Eugênio Strebe,
como nome de turma: pro
fessor João Benz, como para
ninfo, e o dr, Mario de Sousa,
como patrono,

O CORREIO DO POVO registra
com simpatia e saudade o

evento, (EVS)

�CP '
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• A Associação de Moradores do Bairro Ilha da Figueira convida todos os associados para parti
ciparem, no dia 17, às 15 horas, na Sociedade Recreativa e Desportiva Vitória, da assembléia

para formação de novas chapas para a diretoria da associação, gestão 1999/2000,

• O Colégio São Luís sediará, neste final de semana (9 a 12), o 3° Congresso Marista do Movimen

to Remar (Renovação Marista), em comemoração aos 15 anos do movimento em Santa Catari

na, Cerca de 350 jovens, de até 18 anos, dos estados de Santa Catarina, interior do Rio Grande

do Sul, Paraná, Sào Paulo e Bahia, participarão do evento que vai debater, entre outro temas, a

Espiritualidade, a Amizade, o Mistério da vida de Cristo e Vocação, Haverá no encontro muitos

momentos de lazer, com música, brincadeiras e a "Ilha da Aventura", Segundo o coordenador do

evento, Cristiano Plclnini. o congresso acontece a cada cinco anos, e o movimento em Santa

Catarina é o mais antigo do Brasil.

A RELAÇÃO PSICOTERAPÊUTICA
DE AJUDA PARA ADULTOS

o adulto procura ajuda psicológica tanto quanto os

motivos dos crianças, com uma diferença, o adulto é quem
aponto o problema/dificuldade da criança.

Muitos vezes é preciso passar por um processo de

coragem para aceitar crescer e desenvolver-se. Se crescer

paro o adolescente é um processo terrível e doloroso, poro
o adulto é assustador, pois este já está imbuído com muitas

culpas (principalmente infantis) que aprendeu a conviver
com elos. Mexer nesse "ninho" é algo que o adulto resiste
muito. No verdade, o culpo é um sentimento destrutivo que
não deveria existir. Freud, em sua teoria, falou com muita

propriedade sobre o culpa: sendo este um sentimento infantil
não resolvido ou mal resolvido ainda no processo de
desenvolvimento humano e formação da personalidade.
Sendo assim, o adulto tem muito medo de mexer em seus

sentimentos antigos/recalques. Aqueles que vencem o

medo e atravessam o ponte da coragem, com certeza

conseguem produzir dentro de si um mundo mais feliz, mais
cheio de vida e com menos medo. São adultos mais
descontraídos, mais alegres e bastante centrados em si
mesmo, gostam de viver, conseqüentemente quem está
00 seu Iodo também vive melhor (se for aberta ao

crescimento, do contrário o relacionamento tende a se

romper, pois não há encontro quando duos pessoas andam
em linhos divergentes).

As dificuldades/conflitos do adulto estão centrados nos

relacionamentos conturbados e desencontrados, falta de

comunicação, agressividade/violência por distúrbios

comportamentais, drogas/alcoolismo, insatisfação sexual

por vários componentes psicológicos e/ou orgânicos,
ciúmes exagerado, dependência afetiva, falta de controle/
limites em relação aos filhos, depressão, estresse, timidez,
necessidade de desenvolvimento interpessoal, vontade de

ser, apenas ser, baixa estima, desejo de responsabilizar-se
por si mesmo/crescimento pessoal, etc ..

O adulto que supera seus medos e culpas aprende a

viver mais e melhor. Acaba apreciando, buscando e tendo
uma melhor qualidade de vida.Conseqüentemente, o outro
que está o suo volto, ou o seu Iodo, passa a ter, também,
uma melhor qualidade de vida. Pelo menos, nos dias atuais,
é o que se espera de si mesmo para si e para o outro

Odenite Cardeal de Magalhães - Psicóloga - CRP- 12/0336
Membro Associado da AJAPSY

PRAZO DO EDI'FAL: dias

OCa) Doutor(a) Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER que, no dia 26/10/98, às 14:30 horas, e, em segunda oportunidade,
no dia 10/11198, às 14:30, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilhenne
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC),
será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descritos, consoante determinaçãO
constante dos autos n° 036.96.000085-8, em que figura(m) como exeqüente(s)
Banco Nacional S/A, tendo como executado(s) AGM Comércio de Produtos e

Serviços de Limpeza Ltda. e outro. Bem(ns): 20 tambores de desengraxante
industriai P-80 (desenvolvido para limpezas pesadas de peças, motores, chassis,
eixos, pisos, máquinas, etc). A capacidade de cada tambor é de 200 (duzentoS)
litros. Avaliação: R$ 23.880,00, em 05/06/96, cujo valor será corrigido
monetariamente até a data dota) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao

débito cobrado. Ônus: xxx.
Recursos ou pendências: xxx, Salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o

valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, nã�
ocorrendo a venda neste(a), será levado à segunda oportunidade, onde havera
a alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s)
o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da

realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho, o digite!,
e eu, Cláudia Jenichen Janssen, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrev
Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 18 de Setembro de 1998.

Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul - 23 Vara

EDITAL DE LÉILÃOIPRAÇA

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dormitório Pratik
solteiro padrãomarfim

Armário solteiro
1 + 7 =

R$ 151,00

Cama solteiro
1 + 7 =

R$ 31,00

Cama auxiliar
1 + 7 =

R$ 22,00
Computer Desk

Escrivaninha

padrãomogno
1 + 7 =

R$ 37,00

Escrivaninha

padrão mogno cl pátina
1 + 7 =

R$ 32,00
Dormitório casal Plus L padrãomogno/marfim

Annário 6 p. d espelho
1 + 7 =

R$ 206,00
Cama casal cl baú
luminária
1 + 7 =

R$108,00

""",,,-,
"""-""::""'.,

Baú canto

I !S+176:00
Balcão

1 + 7 =

_
R$ 37,00

Estofado canto solex

Estofado canto com
várias opções de
cores

1 +'7 =

$ 97,00

Sala jantar Elite - acabamento padrão mogno inglês, castanho e DKP

Mesa Elite 1,0 xl,O t. vidro
1 + 7 =

R$ 34,00
Cadeira inglesa
1 + 7 =

R$ 16,00
Balcão inglês I t. mogno
1 + 7 =

R$ 55,00
Moldura espelho Elite
1 + 7 =

R$ 16,00

Poltrona Elite - acabamento padrão mogno inglês, castanho e DKP

Poltrona Elite
1 + 7 =

��__��� � �__ R$24,00

Venha e comprove a diversidade
de preços e produtos em

nossa loja e sobreloja.

Rua Barão do Rio Brenco, 340
Fone/Fax: (047) 372-1721

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UTllnfantii do Hospital Jqraguá será
inaugurada em janeiro de 199.9

--------------------------------

Obras orçadas em R$ 450 mil, doados pela Malwee Malhas,
deverão estar concluídas em meados de dezembro

Jaraguá do Sul - O Hos

pital e Maternidade Jara

guá iniciou as obras para
a instalação da UTI Pediátri
co (Unidade de Terapia In

tensiva). Orçada em RS 450
mil, a unidade deverá
atender pacientes com

idade até 12 anos de toda
a região. Os recursos para
a reforma e ampliação da
Pediatria serão doados
pela empresa Malwee Ma
lhas. A previsão para a

conclusão da UTI é 15 de
dezembro.

O diretor-administrativo
do hospital, Hilário Dal
mann, não acredita em

atraso nas obras. Ele infor
mou que a direção do hos

pital foi obrigada a re

manejar alguns setores

para adequar a unidade.
"A UTI irá funcionar onde

hoje é a Enfermaria, que
será levada para um es

paço usado como depósi
to, mas tudo continuará na
mesma alo", informou,
acrescentando que serão
seis leitos, numa área total
de 153 metros quadrados.

A equipe médica da UTI
será coordenada pelo
médico-pediatra, Osmar
Cruz, que garantiu que
todo o projeto obedece as

normas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde e terá
ainda a vistoria da Amib

(Associação de Medicina
Intensiva Brasileira). "Du
rante as 24 horas do dlo. a
UTI contará com um médi
co-pediatra, uma enfer-

meira e três auxiliares de

plantão no local, além do

apoio da equipe multidis
ciplinar", disse.

Cruz informou também
que a UTI estará equipada
com berços aquecidos,
regulados por computa
dor, monitores cardíacos,
bombas de infusão, apa
relhos de ventilação pul
monar e desfibriladores
cardioversor. "A unidade

poderá atender 95% dos
casos que hoje são levados
para outros centros, como
Joinville, Blumenau, Flori

anópolis e Curitiba", lem
brou, afirmando que toda

aparelhagem será nova.

"O hospital não reutilizará
nenhum equipamento",
assegurou Dalmann.

�cP .
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• A Rosani Promoções e Eventos realizo, entre os dias 26 e 30, no Associação Comercial e Industrial
de Joroçuó do Sul, o curso de Leitura Dinãmica. Memorização e Fotoleitura, com o instrutor Acácio
Moraes Garcia, formado em Metodologia Intelectual e Expressão Verbal pelo Defense Language
Institute, do Texas (USA). As inscrições estarão abertos até o dia 22, no sede do Rosani Promoções.

• A Carroçarias Argi, visando expandir o mercado, acabo de formar parceria com duos empresas
de implementos rodoviários, o Iderol e o Flash. A primeiro, tem sede em Guarulhos (SP), fabricante
principalmente de caçambas e semi-reboques, inicialmente, o Argi irá comercializar esses produtos,
paro em seguido fazer o montagem deles em Jaraguá do Sul. A segundo, também de São Paulo,
atuo no fabricação de cortinas laterais, tetos fixos e retráteis, também comercializará seus produtos
com o Argi.

rrcp "
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Balneário Camboriú
Jornalistas da Terceira Idade, da Rede Mulher (SP), estive·
rorn. essa semana, gravando programa turístico. Gostrono.
mia, rede de hotéis, opções de lazer e compras, além das
belezas naturais da cidade, serão apresentadas no proqro
ma. Segundo o prefeito Leonel Pavan, esse trabalho de di·

vulgação vem sendo realizado desde o ano passado e já
rendeu cerca de 80 matérias publicadas nos meios de co

municação, nacional e internacional, dando retorno de

aproximadamente RS 350 mil.

São Bento do Sul
As festas de outubro começaram no dia 7, com a Fenachopp,
em Joinville, ontem (8), foi a abertura da Oktoberfest, em Blu·

menau, e, hoje (9), é a vez de Jaraguá do Sul com a Schützen

fest, e a de São Bento do Sul com a Musikfest - Festa das

Nações -, que vai até o dia 12, no Pavilhão de Eventos da

Promosul. A festa comemora as etnias que colonízororn o Pia·

nalto Norte. Alemães, italianos, poloneses, libaneses e

brasileiros mostrarão os costumes e a cultura dos países de

origem na culinária, na dança, na música e no folclore.

INFÓRMATIVO PAROQUiAL -10.e 11/1ot9a
SETOR MATRIZ

SÁBADO DOMINGO
l5hOO - Matriz (Crianças) 07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

19hOO - Matriz 08hOO - Molha

l7h30 - São Luiz

l7h30 - Rainha da Paz

NOSSA MENSAGEM

Não foram dez os curados?
(Le 17,11-19)

Agradecer, saber voltar e mostrar-se grato é uma atitude cristã
de fé e amor. E de fé madura. Convicção que determina voltar

porque aquilo que aconteceu é coisa boa, é um bem que pode
triunfar sobre o mal. Fé que nasce da esperança, cresce na

obediência à palavra de Jesus e se manifesta na gratidão. Somos
chamados a descobrir Jesus como Dom de Deus; a aceitá-lo com

alegre e reverência e mostrar depois que sabemos ser agradecidos.
Toda a nossa vida cristã é puro agradecimento ao Dom que Deus

nos ofereceu por seu Filho Jesus.

Apoio:

O Deputado Udo Wagner, deseja
agradecer aos eleitores que deram seu voto

de confiança, e a todos que o ajudaram nesta

eleição.
Apesar da expressiva votação, de quase

19 mil votos, não alcançamos o objetivo de
continuar trabalhando pela região e Santa
Catarina.

'

Mas, certamente juntos realizamos uma

campanha limpa e digna.
Aceito o resultado das umas, estou

consciente de ter feito omelhor, e espero que
os eleitos façam umbom trabalho.

. Sinceramente, obrigado a todos.

Pela Ética eDignidade.

Udo Wagner
Deputado Estadual

TAFAC - TÁVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessoria Comercial Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

.

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125

- Aceitamos Cartão de Crédito, Tíquete 'i
Alimentação (Eat, Correios, Cheque
Cardápio, Trans Cheque, T.A., II.A.) ,

. Compras acima de R$
60,00, cheque para dia
9/11/98, sem juros

Mortadela Guly cl gordura, si gordura 1 kg - R$ 1,62
Presunto cozido fatiado Frigumz 1 kg - R$ 4,32
Mortadela pequena Frigumz 1 kg - R$ 1,98
Maionese Maionegg's 500grs. - R$ 1,75
Trigo Boa Sorte 5kg. - R$ 2,38
Bolacha Maria Parati 800grs. - R$ 1,70
Nescau 500grs - R$1 ,98
Café solúvei Ariscafé 200grs. - R$ 4,37

Promoções válidas de Whiskas _ alimento para gatos 500grs. - R$ 1 ,77
5/10/98 até 16/10/98 ou Sabão em pó Brilhante - 1 kg· R$ 2,38

SUPERMERCADOS atéduraremos estoques. Snow Flakes - Cereal Matinal Nestlé 280gr. - R$ 2,74

�� tJ,� Rua Padre Alberto Jacobs, 479 - Vila Lenzi - Fones: 372-1160 - 372-2936 - Jaraguá do Sul- SC

GRANDE
VARIEDADE

EM PRODUTOS
CAMA, MESA

E BANHO

PROMOÇÃO EM FRUTAS E VERDURAS

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Centro de Atendimento àMulher - Ultra-sonografia Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia computadorizada

Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht - CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1° andar - Centro - Telefone: 372-0395
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Neurologia: Rita de Cassia G. G rubba - Crefito 3404-F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Crefito 5-20974-F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crefito - 20269-F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefito - 10858-F

Fonoaudlóloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 1200729

Tania Maria de Oliveira - CRP 1200540

Terapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcionai da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do Sul - se

Dr. Nelson Efcfrst.aedt
Ouvido - Nariz - Garganta

Fone: (047) 372-0617

ftunimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

Prevenção do câncer do colo uterino
A colpocitologia.oncótica representa o primeiro nível de investigação

na prevenção do cãncer do colo do útero. É um método simples de
rastreamento do cãncer, importante e com uma relação custo/benefício
muito favorável.

O estudo destas células cervico-vaginais iniciou em 1940, nos EUA. por
George Papanicolau, constituindo-se num método simples e de grande valor
prático. Sabe-se que o carcinoma de colo uterino é o câncermais freqüente
no Brasil. representando 65% de todos os Ca ginecológicos.

CelCO de 2% dasmulheres terão esta neoplasia antes dos 80 anos, sendo que
95% delas poderiam ser curadas totalmente se o diagnóstico fosse precoce.

Para avaliarmos o colo uterino, além da anamnese, exame físico, exame
especular e do toque vaginal: alguns procedimentos sâo fundamentais,
como, citologia oncótica, colposcopia, teste dEi schiller equondo n.ecessário:
biopsia, conização e curetagem endocervical.
1 - Citologia oncótica
• Deve ser realizada na primeira consulta nas pacientes com vida sexual
ativa, independente da idade:
• Pacientes sem atividade sexual. o exame é realizado de um modo próprio
para a condição:
• Lembrar que deve ser realizado anualmente, e em alguns casos repetido
mais vezes durante o ano:
• A faixa etária principalmente atingida no câncer de colo uterino, localiza
se entre os 20 e 40 anos, mas também pode ocorrer em outras faixas etárias:
• Entre os fatores associados ao aumento da incidência, estão a

multiplicidade de parceiros, vida sexual promíscua, Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST) início da atividade sexual precoce, Popltomo Vírus
Humano, fumo e outros:
• A finalidade principal do exame é detectar precocemente as lesões

precursoras do câncer do colo uterino.
Dia 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico, como toda a arte,

a prática da medicina se manifesta em pessoas que possuem o dorn. muita

perseverança e dedicação.
Na atualidade, para ser um artista da medicina, estas qualidades devem

ser mais latentes ainda, pois além de dominar os conhecimentos da mois
alta tecnologia, deve-se ter uma análise mais apurada de cada indivíduo a
ser tratado, com o objetivo de cuidar de cada caso sempre de maneira
individual e específica.

Não podemos, também, deixar de mencionar a predisposição a abdicar
de vários aspectos de sua vida pessoal. dos quais uma pessoa que não é
movida pela paixão em desenvolver a sua arte não conseguiria abrir mão.

Por estas emuitas outras razões é que neste dia 18 de outubro parabenizo
a todos osmédicos pelo empenhO e dedicação em prol de um mundo mais
humano e sadio, e que sempre o Nosso Senhor ilumine a todos nós, para
continuarmos exercendo a tão nobre arte.

Feminlclin - Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Clínica de

Ginecologia e

Obstetrícia

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual- Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, 'i1' 371-3426

,. -

CLINICA SAO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

EI\JIRO
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ORA. TAlGE Cduppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
ORTOdoNTiA

DR. Clécio Sidrsei GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA

RUA JOiNViUE, 1 � 70
TELEfONE: (047) J71 ...61 �8

I

TELEfONE/FAX: (047) J71...J209

,r .& '$..E -= '&T Clinicá de Atendimento
_ _ .c:::: __._ _ • ._ I

� � �.... ... .& -,: Médico Integrado
Dr, Amaury do Amaral Teixeira - CRM 7868

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vídeo-Histeroscópica
Dr. Paulo Veloso - CRM 7528

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

LAB·ORATÓRIO
JARAGUAENSE
DE ANÁLISES
CLíNICAS.

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.
Dr. MarIo Sousa
Dr. MarIo Sousa Ir.
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Polícia prende quatro pessoas Queda de oisto i�terdito tteci,

d t I
· - d' dornl

entre Corupo e Soo Bento do S
uran e as e elçoes e omlngo Corupá/Sào Bento do rninlmo ôüdlos poro o,

Sul - A BR-280, na divisa o trânsito volte à norma
entre os dois municípios, liderde.
está interditada por tem- A Polícia Rodoviári� I

po indeterminado, Cerca Federal de Guaramiri
de 100 metros da pista está orientando os mot
cederam, na quarta-feira ristcs. que estão viajand ,

(7), por volta das 10 horas, para o Planalto Norte,
no quilômetro 90 da ro- para seguirem pela se
dovic. "Devido ao mau 301, Serra Dona FrancisCQ
tempo que persiste na aumentando em 100 qu'
região, a previsão é que lômetros o percurso,
o asfalto venha desmoro- rérn. os policiais alertarr
nar ainda rnols". informou aos motoristas, que r1à
o gerente regional do 17° tentem desviar o caminh
Distrito Rodoviário do DER, pela estrada velha, conh
Rodney Heyse, cida por Estrada do Riad

De acordo com o DER Luz, que não é asfaltada!
(Departamento de Estra- apresenta risco constan!
das de Rodagem), o de queda de ponte,
trânsito da BR-280, que já
estava complicado de
vido a quedas de barrei
ras, tornou-se impossível,
O prazo para as empre
sas a presentarem pro
posta orçamentária de

licitação para recons

trução e desvio do tre
cho atingido, encerrou
se hoje pela manhã,

Heyse acredita que
serão necessários no

Os detidos, dentre eles um menor, sõo acusados de desobediência
à lei eleitoral, Prestaram depoimento e foram liberados

Jaraguá do Sul- Durante
as eleiçôes do último do

mingo (4); quatro pessoas
foram detidas pela Polícia
Militar por desrespeito à lei
eleitoral e conduzidas até
a Delegacia para prestar
depoimento, Os casos re

ferem-sé à venda de bebi
da alcoólica da zero às 19
horas, no dia da eleição;
boca de urna e transporte
de eleitores, O delegado
de plantão,Wanderlei José
Alves da Silva, considerou
o movimento tranqüilo,

O primeiro caso aconte
ceu com o comerciante
Lauri da Silva, proprietário
da Lanchonete Franken,
localizada no Bairro Ilha da

Figueira, que estava ven

dendo bebida alcoólica
após à zero hora do dia 4,
Silva foi conduzido à Dele

gacia por policiais militares
para prestar depoimento,

agora ele irá responder in
quérito no Juizado de Pe

quenas Causas, por infrin
gir a Resolução n° l/Gab/
DGPE/SSP/98, popular
mente conhecida como

"lei seca",
Na Comunidade Nossa

Senhorq Rainha da Paz, no
Bairro Vila Nova, por volta
das 14 horas, foram detidos
Sandra Regina Farias Nien
chotter, 28 anos, e o menor

I.T., 17 anos, que faziam
boca de 'urno próximo ao

local de votação, A Polícia
Militar deteve os infratores

entregando propaganda
eleitoral dos candidatos
Durval Vasel e Vicente

Coropreso. Eles foram leva
dos ao distrito policial para
registrar a ocorrência, San
dra irQ responder inquérito
por violação de lei eleitoral,
e o menor foi encaminha
do para a Promotoria da

Infância e da Juventude,
O terceiro caso aconte

ceu na Rua Emílio Ernesto
Benkendorf, localidade de
Santo Antônio, no Bairro
Três Rios do Norte, em

frente ao Colégio Estadual
Vitor Meirelles, Por volta das
15 horas, a Polícia Militar

apreendeu a Kombi, pla
ca LYC 9686, de pro
priedade do candidatoVi
cente Caropreso, que es

tava sendo usada para fa
zer o transporte de elei
tores, O motorista da Kom
bi, Celso Peters, 34 anos, foi
conduzido à Delegacia de
Polícia onde prestou es

clarecimentos,Segundo os

policiais militares que
detiveram Peters, ele já
havia sido alertado pela
mahhã, e persistiu no deli
to, Agora, ele responderá
inquérito por desrespeitar a
lei eleitoral.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODERJUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul- 2a Vara

EDITAL DE LEILÃOIPRAÇA
PRAZO DO EDITAL: dias

OCA) Doutor(a) Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER que, no dia 04111/98, as 14:00 horas, e, em segunda oportunidade, no dia
19/11/98, às 14:00 horas, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano

Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC), será(ão) levados(s)
a leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos autos n°

036,97,000314-0, em que figura(m) como exequente(s) Água Mineral Santa Catarina

Ltda. tendo como executado(s) Regiane Aparecida de Arruda Leal. Bem(ns): um

automóvel pas. Ford Belina II L, ano 1982, modelo 1983, cor azul, placas LYM 2227,
chassi L84NAA6245. Avaliação: R$ 2.500,00, em 17112/97, cujo valor será corrigido
monetariamente até a data dota) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao débito

cobrado. Ônus: xxx. Recursos ou pendências: xxx, Salienta-se que, em primeiro leilão/
praça, o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não

ocorrendo a venda nesteta), será levado à segunda oportunidade, onde haverá a alienação
a quem mais ofertar (art. 686, VI, do CPC), Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es),
fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta pública
acima descrita, E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu,
Édie Izeli de Carvalho, o digitei, e eu, Cláudia Jenichen Janssen, Escrivã(o) Judicial o
conferi e subscrevi, Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 25 de Setembro de 1998,

Juiz de Direito

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Informativo Se"{iffi7falr1a,6JâmaIa,.Munitipal de Jaraguá do Sul

ãoluís ,e 'solicitou o envio de

�; das medidas adotadas em

o,que permaneceu nesta Casa de Leis.

de,�btil�,�QlPor.tantes em seu bairro e

-"
/••

<

sessão ordinária de 10. de outubre.de 1.998, ,forarivestas as p is ações dos vereadores:
Lorita Zanolti Karsten, propôs oreassental)lentgaa l!avirt\enf:aç�o ano Horst, implantação de calçadas
nas ruas de acesso ao Terminal RodoViá[io, e imPiantaçãà' de tubLJla

.

ua Abramo Pradi.
Moacir Antonio Bertoldi e Margrit fIIarquardt, propuseram a implantação de pon!ps:de ônibus nos bairros
Jaraguá 99 e Garibaldi, implantação de tubulação àmargem direita da Estrada �io 'Cerro, alargamento da Rio da Luz I
e pavimentação da rua Virgílio Demarchl. ..'

'.

Ademar Brás Winter·e Lorita Zanolli Kars,ten, propuseram nÍJmi�ar
Alcides João Pavanello, propôs ruminar a Via pública n�664 de rúá
proposição de nominar de Posto Dr. Agostinho Luís Bianéhi o.postp'
Palavra livre'

, ,

,

Ademar Possamai, registrou a irnplantaçâo da linha de ôhibus, Centr
pela Viação Canarinho atendendo antiga reivindicação,
Margrit Marquardt, propôs a instàlaçãöq;LVär;id:�Jus
regionalização do Posto do INSS IDeal, propôs também
anteriormente feita pela vereador

.

Afonso Piazera Neto, justificou seu

solenidade de inauguraçóes de obras. .; 1'\'
José Antônio Schmill, solicitou o envio de ofício à Viaçãp Ci\narinho p
ônibus na Ilha da Figueira..···. " .

i i'" "

João Prim, destacou a vinda do Irmão AlcídioJQão Sc idt,idiretor do GQL
ofício de Boas-vindas. Teceu coment�fjo§alespeitoLdó änsí

.

relação a venda de gás e açradecéu'o áppl0:queJec dur�
Pedro Anacleto Garcia, justificou',seú,atraso para pre; r �
registrou a passagem do Dia do Vereador. I
Maria Elisabet Maltedi e Antônió, Bíii'toldi,.parabeniz os

de vereadores João Prim e Margrit Marquardt.pela brilhante atuaçªo de
ambos nesta Casa de Leis. .

, .já ,\

' L."

.•• ;.\ '.

Foi mais uma sessão visando uma melhorqu;ilidaQe,.�e;yidaao�.jo/aguaehses.
Um compromisso dos vereadores desta Casa de Leis:.' ,A , ' '

.'
..

'

89 de rua Arthur C, G. Erdmann.
de AraújO, e entrou com a

o no Loteamento Santo Antônio.

<J>

o

CÂMARA
MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL

·CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS 'DESENHOS TÊXTEIS
·CARTÕES �DESIVOS ·CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

11------- Rua São Bento do SuL 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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Schützenfest inicia com
novidades para o públicou Lenzi retoma 'briga' pelo

título mundial de Jet Ski
---------------------------------

Piloto jaraguaense busca segundo título mundial,
desta vez na categoria Free Style

Favorito: Alessander Lenz; faz parte da elite do Jet Sk;mundial

Lake Havasu - O piloto
jaraguaense Alessander
Lenzi embarcou, ontem
(8), para os Estados Uni
dos, onde disputará o

Campeonato Mundial de
jet Ski, na categoria Free
Style profissional.As provas
acontecerão de 1 2 a 18,
no Estado do Arizona
(EUA). Lenzi foi campeão
mundial no ano passado,
na categoria Free Style
amador, sendo o primeiro
brasileiro a conquistar um
título mundial.

Estarão competindo
cerca de mil pilotos de
todo o mundo, Lenzi está
entre os favoritos, ele é o

campeão brasileiro de
1998, e vem alternando

lugares no pódio com os

também favoritos Eric
Malone (EUA) e Rich Roy
(Canadá). Na primeira
etapa disputada em Tu
tisville (EUA), Malone ficou
em 2°, Lenzi em 3° e Roy
em 5°, e na segunda, re
alizada em Fort Lauder
dole (EUA), Roy ficou em

1°, Lenzi em 2° e Malone
em 3°.

O piloto jaraguaense
apresentará oficialmente
a manobra flipper, que ele
criou especialmente para
o campeonato, e demons
trou, em meados de a

gosto, em Iotuí. no Cam
peonato Paulista. Lenzi vi

ajou acompanhado do
mecânico Dentinho, do
consultor-técnko Luis

Rogério Póvas, e dos pais,
Maria Schneider e Maurí
cio Lenzi.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Sul- 28 Vara

EDITAL DE LEILÃOIPRAÇA
PRAZO DO EDITAL: dias
OCA) Doutor(a) Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER que, no dia 04/11/98, as 14:00 horas, e, em segunda oportunidade, no dia 19/11198, às 14:00
horas, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-
300, Jaraguá do Sul (SC), será(ão) levados(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descri toes), consoante determ inação
Constante dos autos n° 036.97.000314-0, em que figura(m) como exequente(s) Água Mineral Santa Catarina
Ltda., tendo como executado(s) Regiane Aparecida de Arruda Leal. Bem(ns): um automóvel pas. Ford
Belina II L, ano 1982, modelo 1983, cor azul, placas LYM 2227, chassi L84NAA6245. Avaliação: R$
2.500,00, em 17/12/97, cujo valor será corrigido monetariamente até a data dota) leilão/praça, seguindo o

mesmo rumo dado ao débito cobrado. Ônus: xxx. Recursos ou pendências: xxx. Salienta-se que, em primeiro
leilão/praça, o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo' a
venda neste(a), será levado à segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686,
VI, do CPC). Caso não encontradots) o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), pormeio do presente,
da realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e

terceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho, o digitei, e eu, c'iáudia Jenichen Janssen, Escrivãto) Judicial o conferi
e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 25 de Setembro de 1998.

Juiz de Direito

Jaraguá do Sul - Os portões
do Parque Municipal de Even
tos abrirá hoje (9), a partir das
20h30. para a 100 Schützenfest,
Mas desde às 17 horas. o Jeep
Club estará nas ruas distribuin
do chope, o mesmo aconte
cerá amanhã, sábado (10).
Ontem (8). na Praça Ângelo
Piazera. o público põde ter o

primeiro contato com a festa
através da exposição "Tra

dição, retratos e fatos" e o

show da banda alemã Kalle

Mager Musik. que está pela
primeira vez no Brasil, e é uma

das novidades desta 100

edição da Festa do Atirador,
Outra novidade são as no

vas modalidades de tiro instala
das no Pavilhão "C", o Tiro pás
saro e o Tiro rolha. O Tiro pássa
ro não usa arma. apenas um

pássaro de madeira estilizado

com um' prego no bico, onde o

objetivo é acertar o alvo com o

bico do pássaro. Também en

tre as inovações. está o lança
mento do CD Schützenfest - as

11 mais tocadas. com exclusi
vidade nas lojas Center Som.

Na segunda-feira (12), a pro
gramação será voltada para as

crianças, das 14 às 17 horas.
com muitas brincadeiras. pa
lhaços. distribuição de gulosei
mas, brindes e o sorteio de uma

bicicleta que farão a alegria da
garotada. A organização optou
por não colocar parque de di
versões alegando que foge ao

espírito da festa, que é resgatar
a cultura germãnica.

Todas as' informações e os

melhores flashes da 100 Schüt
zenfest serão divulgados no

encarte "SCHÜTZENFEST ZEI
TUNG", nesta edição,

ABANDONO DE EMPREGO
De conformidade com o Art. 482 - Letra I - da

CLT, convidamos o Sr. GILBERTO GRANA,
portador da CTPS. sob nr. 49.600/0034 SC,
admitido na data de 03/08/98, para exercer a

função de pedreiro, a comparecer no prazo de 12

horas no Dep. Pessoal da empresa, munidos de
seus documentos. O não compareciamento

o

caracterizará abandono de emprego.
o BRUHMULLER SERVIÇQS>DE LOCAÇÃO DE

MÃO-DE-OBRA LTDA., .

Rua Carlos Oechsler - S/N'j';'Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC

CGC (MF). 00.774.947/0001-50

Móveis para escritório
Mesas, cadeiras, armários,

.. ECOMAQ balcões, 'estantes, em aço e

C••6rc1••• lU••ioasLt•• o madeira. Bebedouros,·
balanças eletrônicas e

ventiladores de teto e

parede

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Atletas jaraguaenses já estão
em Joaçaba para os 38°5 Jose
-----------------------------�---

Diretor da FME acredita que Jaraguá do Sul

consiga ficar entre as 12 primeiras

Joaçaba - A de.le
gação de Jaraguá do Sul,

I

composta por cerca de
150 pessoas, entre atletas,
treinadores e dirigentes,já
está praticamente com

pleta no Oeste do Estado,
onde participa dos 38°s
Jasc (Jogos Abertos de
Santa Catarina), que teve
abertura ontem, e vai até
o dia 1 7. O diretor da FME

(Fundação Municipal de
Esportes), Reginaldo
Campos, disse estar con
fiante e espera que o Mu

nicípio fique entre os 12

primeiros colocados. "Te
mos atletas muito bons,

com chances de empla
car no mínimo oito me

dalhas", afirma Campos.
A empolgação do dire

tor. tem razão de ser, a

delegação jaraguaense
é composta por atletas
como Murilo Fischer, atual
campeão da Volta Ciclís
tica do Peru, na catego
ria Sub 23, e líder do ran

king catarinense de Ciclis
mo. Incluem-se ainda na

lista de atletas de ponta
o atirador Samuel Lopes,
ouro no Jasc do ano pas
sado; os enxadristas
Renan Levi da Costa e

Ricardo Bernares, cam-

peão da Taça Videira de
Xadrez e campeão Mun
dial Juvenil.

A delegação conta
também com a força das

equipes de Atletismo,
Bolão 16 feminino, Bolão
23 feminino, Futsal mascu
lino, Judô feminino e mas
culino, Caratê feminino e

masculino, Natação fe
minino e masculino, Tiro
Carabina masculino,
Voleibol feminino e Xadrez
feminino e masculino. Os
atletas ficarão alojados
na Escola Básica Cruz e

Sousa, na cidade vizinha
de Erval D'Oeste.

Rua João Januário Ayroso, s/n°
(em frente aoUrbano)

,

�� CP····················································., ".

lS�[p@��� -

o Como estava previsto, a última etapa do Camp
onato de Canoagem - modalidadeVelocidade - Ta
"Ervin Manske", acabou não sendo realizada devi
ao mau tempo. A diretoria do Clube de Canoage
Kentucky decidiu cancelar a prova que já havia si
adiada por duas vezes. Os campeôes irão partici
do Campeonato Brasileiro de Canoagem - mod
lidade Velocidade -, que acontecerá lem Cascav
no Paraná, nos dias 14 e 15 do próximo mês.

o Alunos da Escola Municipal Ribeirão Molha visit
rorn. sexta-feira (2), o Centro de Treinamento de Tên
de Mesa, o objetivo da visita é divulgar o esporte q
está ganhando muitos adeptos na cidade. Durante
duas horas, os alunos puderam praticar e receber in�

truçôes do treinador Marcos Albino. O coordenadO!
do centro, professor Guido Mannes, informa que o lo
cal está aberto em horários especiais para escoks
entidades, empresas ou qualquer grupo que queira J

praticar o Tênis de Mesa. Informaçôes no local, Rua
13 de Maio, 400, Bairro Czerniewicz.

o O ciclista Murilo Fischer da equipe Canarinho/So I

lano Som/FME foi o melhor brasileiro na Volta Ciélística
do Peru. Ele terminou a prova sagrando-se campeão I

na categoria sub 23 e 10° na Elite. Fischer disputará
agora os 38°S Jogos Abertos de Santa Catarina, que
iniciou ontem (8). A equipe jaraguaense está forma'
da pelos atletas Edson James Peiker, Douglas Müllere I

Ivan Lennert, que competem na categoria Mountain·
bike, e Renato Rohsler, Murilo Fischer e Aldo Cemin
Júnior, na Resistência e Contra-relógio, a equipe ain·
da conta com Marcelo Steinert que será reserva na

prova de Resistência.

o O 16° Campeonato de Futsal - Peladão/98 terá a

terceira rodada, que aconteceria hoje (9) e amanhá
(10), transferida para os dias 30 e 31, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller. Na sexta-feira (30), a partir daI
19h30, jogam Água Verde x Vitória EC, em seguida, é

a vez de Inocentes x Ceja. No sábado (31), a partida
inicia. às 14 horas, entre Kalos Aviamentos x Kiferro "A",

logo após jogam ADD/Makler x Kiferro "B", e, por últi· .

rno. Móveis Tank x Pré-moldados Agha.
A quarta rodada permanece inalterada, os jogos eS'

tão confirmados para os dias 16 e 17, no ginásio Arthur
Müller.

ESTOFADOS MANNES
Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.
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